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1. Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding 
In Hellevoetsluis is de woonvisie Hellevoetsluis 2008 – 2015 nog maar net vastgesteld of wereldwijd 
doet zich een financiële crisis voor, die ook al heel snel op de woningmarkt grote impact heeft. 
Inmiddels 8 jaar later is er op vele terreinen weer sprake van herstel, ook al is de situatie van voor 
september 2008 nog niet geheel bereikt, zoals ook uit bijgaande nota zal blijken.   
De crisis op de woningmarkt en het herstel ervan, hebben vervolgens geleid tot een veelheid aan 
nieuwe wetten en regelgeving. Het woonakkoord is een voorbeeld, maar eveneens zijn te noemen, 
de Herzieningwet, de Woningwet, de decentralisaties, extramuralisering en recent de Huurwet. 
Als gevolg van het feit, dat veel van de nieuwe regelgeving op lokaal niveau uitgevoerd moet 
worden spreekt men dan ook al wel van ‘wonen, de vierde decentralisatie’. 
 
Tegelijkertijd, maar geheel los van de crisis deed zich in Nederland nog een geheel ander fenomeen 
voor: de snelle bevolkingsgroei, die zo kenmerkend was voor het einde van de vorige eeuw, maakt 
steeds meer plaats voor een bevolkingsontwikkeling in een veel lager tempo, waarbij er bovendien 
grote regionale verschillen te zien zijn. De regionale verschillen zijn er de oorzaak van dat 
inmiddels 3 regio’s aangewezen zijn als krimpregio’s en in eerste instantie 16 regio’s als 
anticipeergebieden, waar nog geen sprake is van bevolkingsdaling, maar waar het wel gewenst is om 
hier op te anticiperen. Bovendien moet daarbij niet alleen rekening worden gehouden met een 
andere ontwikkeling in de totale bevolking, maar is er sprake van een bevolkingstransitie, die zich 
meer en meer manifesteert in ontgroening, vergrijzing en gezinsverdunning. 
In eerste instantie behoorde de regio Voorne-Putten evenals de Hoekse Waard, Goeree–Overflakkee 
en een deel van West–Brabant tot de anticipeerregio’s. 
 
Dit is mede aanleiding geweest voor de gemeentebesturen op Voorne – Putten om opdracht te geven 
voor het opstellen van een regionale Woonvisie Voorne – Putten 2016 – 2020, waarin rekening werd 
gehouden met veranderende economische omstandigheden,  als ook met de wijzigingen in de 
toekomstige omvang en samenstelling van de bevolking. De regionale woonvisie is in januari 2016 
vastgesteld door de gemeenteraden van Voorne – Putten en in maart van dit jaar aanvaard  door 
Provinciale Staten als geactualiseerde visie op het Wonen op geheel Voorne - Putten. 
 
Hoewel in de regionale visie de 17 afzonderlijke kernen op Voorne – Putten als uitgangspunt zijn 
genomen, hebben de uiteindelijke conclusies, aanbevelingen en het actieprogramma een vooral 
regionaal karakter. Deze nota, de woonvisie Hellevoetsluis 2016 – 2020, betreft daarmee de 
‘vertaalslag’ naar de lokale situatie in Hellevoetsluis. 
 
1.2 Afbakening 
De relatie van wonen in Hellevoetsluis met het overige deel van het woningmarktgebied Voorne – 
Putten is in de regionale visie behandeld. Ruimtelijk gezien kan de woonvisie Hellevoetsluis zich 
daarom beperken tot het wonen binnen de gemeente Hellevoetsluis.  
In tijd gezien zijn er verschillende processen, waar in de woonvisie rekening mee gehouden moet 
worden, die echter niet ‘synchroon’ lopen. Zo wordt de provinciale woningbehoefteraming 1 x per 
3 jaar geactualiseerd, maar dienen de prestatieafspraken voor een periode van 4 jaar gemaakt te 
worden. Daarom is er in deze woonvisie aansluiting gezocht bij de regionale woonvisie en geldt 
deze visie voor de periode 2016- 2020. 
Bij goed wonen, ten slotte, gaat het niet alleen om de woning, maar ook om een prettige leef -
omgeving, voorzieningen, bereikbaarheid, recreatie enz. Omwille van de werkbaarheid is er  
echter hier voor gekozen om in te zoomen op het wonen met een directe link naar nauw met het 
wonen verbonden aspecten, zoals de betaalbaarheid, duurzaamheid en de sociale component.                                  
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1.3  Ambitie 
Met het vaststellen van de Woonvisie Voorne – Putten 2016 – 2020 als kader voor het regionale 
woonbeleid, kan voor wat betreft de ambitie van de lokale woonvisie hierbij aansluiting gezocht 
worden. 
De ambitie voor het lokale woonbeleid kan daarmee als volgt worden geformuleerd: 
 
“Voor alle inwoners van de gemeente kunnen voorzien in een geschikte woning – passend bij de 
levensfase en de wensen met betrekking tot woning en woonmilieu – en een betaalbare woning – 
passend bij de financiële mogelijkheden en wensen”. Middelen hiervoor zijn de aanwezige woning- 
voorraad en de nieuwbouwproductie als aanvulling van de tekorten in de voorraad. 
 
Het woningaanbod bestaat voor een groot deel uit de nu al aanwezige woningvoorraad. In deze 
woonvisie wordt dan ook uitvoerig ingegaan op kwaliteiten van de bestaande voorraad en de 
aanpassingen, die nodig zijn om de woningen toekomstbestendig te maken en te houden. 
 
Ook in de toekomst voorzien in voldoende geschikte en betaalbare woningen voor inwoners van de 
gemeente, moet echter niet meer als einddoel worden gezien. Het zal steeds belangrijker worden, 
dat bewoners ook op hogere leeftijd of geconfronteerd met eventuele beperkingen, toch zo lang 
mogelijk kunnen blijven wonen in hun woning en omgeving. We noemen dit de sociale component 
van het wonen. De sociale visie op huisvesting kan als volgt worden samengevat: 
 
“Alle inwoners van Hellevoetsluis, ongeacht hun eventuele beperking, doen zoveel mogelijk mee 
aan de samenleving en kijken naar elkaar om. Op het gebied van wonen betekent dit dat onze 
bewoners ongeacht leeftijd en/of beperkingen zo lang mogelijk in de eigen woning of leefomgeving 
kunnen (blijven) wonen. Eventuele noodzakelijke zorg wordt dan ook thuis of zo dicht mogelijk bij 
huis georganiseerd. 
  
Voor mensen die als gevolg van psychische of psychosociale problemen en voor mensen die de eigen 
thuissituatie hebben moeten verlaten, in verband met bijvoorbeeld huiselijk geweld, wordt 
ondersteuning geboden. Daarbij wordt in eerste instantie gezorgd voor een aanbod aan beschermd 
wonen (inclusief het bieden van de beschermde woonomgeving) of opvang. Terugkeer naar 
reguliere huisvestingsvormen, eventueel in combinatie met ondersteuning, blijft altijd het 
einddoel.” 
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2. Kader 
 
 
2.1 Nota bevolkingsdaling 
Waar in de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening nog de vraag centraal stond hoe en vooral waar de 20 
miljoen inwoners, die Nederland in het jaar 2000 zou hebben, moesten wonen, werken en 
recreëren, is kort na de eeuwwisseling opnieuw de discussie ontstaan over de toekomstige 
bevolkingsdynamiek. Dit is voor het ministerie van BiZa in 2009 aanleiding geweest opdracht te 
geven om onderzoek uit te voeren naar de bevolkingsontwikkeling in de komende 30 jaar. 
Het onderzoek heeft allereerst duidelijk gemaakt, dat er grote verschillen te verwachten zijn in de 
bevolkingsontwikkeling van verschillende regio’s in Nederland. Vooral de verschillen tussen steden 
en platteland zijn duidelijk zichtbaar geworden. 
Daarnaast laat het onderzoek zien, dat er ook sprake is van veranderingen binnen de bevolking, er is 
sprake van een “bevolkingstransitie”. Er is sprake van ontgroening, vergrijzing en gezinsverdunning. 
 
Het onderzoek is aanleiding geweest om in 1e instantie 3 gebieden aan te wijzen als 
“krimpgebieden”. Daarnaast werden 16 regio’s in Nederland aangemerkt als anticipeerregio: hier is 
nog geen sprake van krimp, maar anticiperen op de bevolkingsveranderingen is gewenst. 
Voorne – Putten behoorde, samen met o.a. de Hoekse Waard en Goeree – Overflakkee tot die 
anticipeerregio’s. Behoorde, want al in 2014 heeft een herijking plaatsgevonden, waarbij 5 van de 
oorspronkelijke 16 anticipeerregio’s niet langer als zodanig werden aangemerkt. Voorne – Putten 
behoorde tot deze 5 regio’s, maar is wel aan het programma ‘bevolkingsdaling’ blijven deelnemen. 
Sinds 2005 is er in de regio Voorne – Putten sprake van een lichte daling van de totale bevolking. 
Ook voor de komende periode wordt nog een beperkte daling verwacht, nl. met gemiddeld 2,5%, die 
overigens varieert van 1,7% in Nissewaard, via 2,5% in Hellevoetsluis, 3,4% in Brielle tot 7,5% in 
Westvoorne. Dat het inspelen op deze nieuwe situatie juist in een regio, met 2 voormalige 
groeikernen, extra inspanningen zal vergen, spreekt voor zich.   
 
2.2  Woonakkoord 
Het woonakkoord, dat het kabinet in 2013 heeft gesloten met de corporaties, is een nadrukkelijk 
gevolg geweest op de in 2008 ontstane financiële crisis en had ten doel om corporaties mee te laten 
betalen om de tekorten van de overheid op te lossen.  Deze zogenaamde verhuurdersheffing is 
uiteindelijk vastgesteld op 1,7 miljard euro per jaar. 
Toegezegd is dat in 2016 bekeken wordt welke effecten de heffing heeft. Als die effecten te 
schadelijk zijn, kan de heffing worden verlaagd. 
Andere afspraken uit het akkoord zijn o.m.: 
1. De huren mogen stijgen, met maximaal 6,5% en huurders, die er in inkomen op achteruit gaan, 
kunnen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging krijgen. 
2. De minister komt met een voorstel voor toepassing van de huursombenadering.  
 
2.3 Huisvestingswet  
Door de nieuwe Huisvestingswet 2014 zijn met ingang van 1 januari 2015 belangrijke wijzigingen 
doorgevoerd voor wat betreft het verdelen van de ‘schaars vrijkomende woonruimte’. 
De Huisvestingswet geeft de gemeente een nieuw instrumentarium om te komen tot een 
woonruimteverdeling, die de nadelige effecten van de schaarste aan goedkope woonruimte zo veel 
mogelijk beperkt. 
Belangrijk onderwerp daarbij is het zgn. passend toewijzen van woningen, dat per 1 januari 2016 is 
ingevoerd: het alleen nog toewijzen van de goedkopere woningen aan ontvangers van huurtoeslag.  
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De gemeenten hebben enerzijds meer zeggenschap gekregen, maar zijn tegelijkertijd ook meer 
verplicht om overleg te hebben met belanghebbenden, zoals corporaties en ook 
bewonersorganisaties.  
De 14 gemeenten van de voormalige stadsregio Rotterdam hebben vervolgens gezamenlijk 
uitvoering gegeven aan de uitgangspunten uit de Huisvestingswet in de verordening 
Woonruimtebemiddeling 2015. 
De gekozen systematiek in die verordening sluit aan bij de wens van gemeenten om lokaal te 
kunnen sturen wanneer er sprake is van groepen, die door schaarste op de woningmarkt in de knel 
komen. 
Woonruimtebemiddeling wordt in de nieuwe verordening beschouwd als een samenhangend stelsel 
van de volgende onderdelen: 
1. Prestatieafspraken, o.m. over huurprijsbeleid en woningvoorraadontwikkeling, niet over  
    woonruimtebemiddeling; 
2. Verordening met voorrangsregels (incl. urgentie) en bepalingen over wijziging voorraad en over  
    monitoring; 
3. Spelregelnotitie met de dagelijkse praktijk van de woningtoewijzing; 
4. Monitor om te zien of de gestelde beleidsdoelen zijn gehaald. 
 
Met de opheffing van de WGR+ en dus ook de stadsregio Rotterdam per 1 juli 2015, hebben de 
gemeenten er voor gekozen om als afzonderlijke gemeenten een gelijkluidende verordening vast te 
stellen. 
 
2.4 Herzieningswet 
De herzieningswet in 2012 aangenomen in de Tweede kamer en in maart 2015 in de Eerste Kamer, 
regelt de verantwoordelijkheden van woningcorporaties. De wet heeft belangrijke betekenis voor de 
samenwerking op lokaal niveau tussen woningcorporaties, tussen corporatie en gemeente en 
corporatie en huurdersvereniging.  
In de Herzieningswet zijn bepalingen opgenomen over het werkgebied van de corporaties, de relatie 
met gemeenten, het scheiden van DAEB en niet-DAEB bezit, de inkomensgrens woningtoewijzing 
(ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een 
inkomen tot € 34.678,--) en bepalingen met betrekking tot het (interne en externe) toezicht op 
woningcorporaties. 
Aan de bepalingen uit de wet kan nadere invulling worden gegeven in het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting (Btiv), de opvolger van het BBSH. 
 
2.5 Woningwet 2015  
De in 2015 herziene Woningwet heeft belangrijke consequenties voor de manier waarop gemeenten, 
corporaties, en huurdersorganisaties met elkaar functioneren. 
Zo moeten de corporaties terug naar hun kerntaak, te weten het alleen nog bouwen van sociale 
huurwoningen, voor mensen, die niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien (doelgroep). 
Bovendien moet per 1 januari 2016 aan ten minste 95% van de huishoudens met recht op 
huurtoeslag woningen met een prijs tot en met de aftoppingsgrens worden toegewezen: de 
passendheidstoets.  
De invloed van de gemeenten op de corporaties wordt geïntensiveerd, door prestatie - afspraken, 
die gemeente, corporatie maar ook de huurders, met elkaar maken.  
Het toezicht op de corporaties ten slotte, gaat uitgevoerd worden door een onafhankelijk toezicht -
houder, namelijk de Autoriteit Woningcorporaties. 
Het jaar 2016 wordt in de implementatie van de Woningwet belangrijk want uiterlijk 1 januari 2017 
moet elke corporatie zijn voorstel tot administratieve scheiding, juridische splitsing (of een 
combinatie daarvan) van Daeb/niet-Daeb bezit bij de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) ingediend 
hebben. Voor veel corporaties is de aanpak Daeb/niet-Daeb een grote operatie, vergelijkbaar met 
de brutering in de jaren '90. 
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2.6 Decentralisaties en extramuralisering 
Met de drie decentralisaties (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet) zijn per 1 januari 2015 een 
grote hoeveelheid (zorg)taken vanuit de Rijksoverheid overgeheveld  naar gemeenten. De 
decentralisaties zijn een onderdeel van de langzame verandering van de klassieke verzorgingsstaat 
naar een zogenaamde ‘participatiesamenleving’. In een participatiesamenleving wordt van iedereen 
die dat kan, gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving, 
eventueel met hulp vanuit het eigen netwerk. 
Doelstelling van de decentralisaties op het gebied van wonen is dat mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen woning/leefomgeving. Voor mensen voor wie dit niet 
mogelijk is, wordt een vorm van beschermd wonen of opvang aangeboden. 
Aanpalend en ondersteunend aan de doelstellingen van de decentralisaties zet de Rijksoverheid 
sinds 2013 in op het steeds verder ‘extramuraliseren’ van zorgtaken. Extramuralisering betreft het 
streven om buiten de muren van een intramurale instelling (waar iemand opgenomen wordt) 
gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in de eigen woning, met behulp van thuiszorg. 
Deze ontwikkeling wordt vanuit de Rijksoverheid kracht bijgezet door het stapsgewijs schrappen van 
zorgindicaties voor sommige intramurale instellingen en het scheiden van wonen en zorg. 
 
 
2.7 Huurwet 
Als laatste in deze uitgebreide rij van maatregelen, die in de afgelopen periode op rijksniveau op 
het gebied van wonen zijn genomen, is de Tweede kamer op 9 februari jl. akkoord gegaan met het 
Wetsvoorstel “Doorstroming Huurmarkt”. 
Door middel van dit wetsvoorstel zouden mensen die te goedkoop wonen, voor meer doorstroming 
op de sociale woningmarkt moeten gaan zorgen. Een viertal wijzigingen is te noemen: 
1. er moet vanaf volgend jaar een betere relatie komen tussen de huurprijzen en de marktwaarde /  
    kwaliteit van vergelijkbare huurwoningen; 
2. huurders, die te goedkoop wonen, de zgn. scheefwoners, kunnen in 2017 een huurverhoging 
    krijgen van inflatie plus 4% (bestrijding van scheef wonen); 
3. de jaarlijkse inkomenstoets blijft door deze explicieter op te nemen in de nieuwe Huurwet; 
4. de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten worden – onder voorwaarden – verruimd.  
 
 
2.8 Visie Ruimte en Mobiliteit 
Als het gaat om woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en mobiliteit veranderen de 
behoeften. Daarom heeft de provincie Zuid – Holland het ruimtelijke ordeningsbeleid in 2014 
herzien. Vanwege de sterke samenhang tussen beide is daarbij het beleid op het gebied van ruimte 
en mobiliteit verenigd in de visie “Ruimte en Mobiliteit” (VRM). 
Afgestemd op de kansen in Zuid – Holland, staan in de visie vier thema’s centraal: 
1. Het beter benutten van bestaand bebouwd gebied en bestaande netwerken; 
2. het vergroten van de agglomeratiekracht; 
3. het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 
4. het bevorderen van een water- en energie-efficiënte samenleving. 
Met de Visie Ruimte en Mobiliteit neemt de provincie een aantal maatregelen, waarmee het aanbod 
aan woningen beter aansluit op de vraag. In een aantal gebieden is groei aan de orde, in andere 
bevolkingsdaling. Daar is actualisatie van de plancapaciteit in het bijzonder urgent. De provincie 
biedt de samenwerkende gemeenten daarbij ruimte om eigen keuzes te maken, maar stelt waar 
nodig ook grenzen. Een van de instrumenten die daarbij gehanteerd worden, is de ladder van 
duurzame verstedelijking. 
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2.9 Ladder voor duurzame verstedelijking 
De ladder voor duurzame verstedelijking is gebaseerd op de SER-ladder, die een zorgvuldige 
verdeling van schaarse ruimte voor bedrijvigheid als doel had. In 2008 wordt vervolgens door het 
ministerie voorgesteld om de toepassing van de SER-ladder in regelgeving te verankeren.  
Daarmee werd de huidige ladder geïntroduceerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
en trad deze in 2012 in werking als motiveringsvereiste in het Besluit Ruimtelijke ordening (Bro). 
Het instrument is van toepassing op functies zoals wonen, bedrijventerreinen, kantoren, 
detailhandel en andere stedelijke voorzieningen. 
De ladder vraagt aan de gemeenten om aan de hand van drie “treden” een voorgenomen nieuwe 
stedelijke ontwikkeling te onderbouwen. Deze drie treden bestaan uit: 
1. een toetsing aan de actuele regionale behoefte aan de  betreffende ontwikkeling; 
2. een motivering in hoeverre de behoefte binnen bestaand stads- en dorpsgebied (BSD  
    in de provinciale ladder) kan worden voorzien;  
3. indien niet binnen bestaand stedelijk gebied te realiseren, aangeven in hoeverre de 
    ontwikkeling mogelijk is op een goed bereikbare locatie. 
 
Op basis van monitoring van de werking van de ladder sinds de invoering ervan in 2013 wordt 
momenteel een aanpassing van de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling voorbereid.  
 

 
2.10 Woningmarktafspraken “dat spreken we af” 
De gemeenten binnen de voormalige stadsregio Rotterdam hebben op 29 januari 2014 samen met de 
woningcorporaties en ontwikkelende partijen woningmarktafspraken vastgelegd tot 2020. 
Op basis hiervan is door de stadsregio de Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 
2014 - 2020 (“Dat spreken we af!”) opgesteld. De stadsregio is daarbij opgedeeld in 6 sub-regio’s, 
waarvan de regio Voorne – Putten er één is. De afspraken richtten zich daarbij vooral op: 
 
1. verbeteren van de woonmilieubalans; 
2. afname van het aantal sub-urbaan grondgebonden woningen; 
3. aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan de behoefte; 
4. vertaling van deze behoefte naar kwalitatieve bouw – programma’s; 
5. onderzoek naar maatregelen voor het aanpassen van woningen aan de zorgbehoefte. 
6. Voor doelgroepen, waarvoor schaarste wordt geconstateerd,  mogen de beschikbare  
    sociale huurwoningen met passendheidsvoorwaarden of directe bemiddeling worden 
    aangeboden. 
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2.11 Woonvisie Voorne – Putten 2016 - 2020 
De oorspronkelijke aanwijzing van Voorne – Putten tot anticipeerregio, maar ook de meer recente 
economische ontwikkelingen, hebben ertoe geleid dat de gemeentebesturen van de gemeenten op 
Voorne – Putten in 2014 in vervolg op de woningmarktafspraken hebben besloten om gezamenlijk 
een integrale woonvisie op te stellen.  
 
Ook de provincie Zuid – Holland stelde een regionale woonvisie als voorwaarde voor het toetsen van 
het woningbouwbeleid. 
In aanvulling op de woningmarktafspraken, die nog in hoofdzaak kwantitatief van aard zijn, wordt in 
de woonvisie Voorne – Putten ingespeeld op de bestaande en gewenste kwaliteiten van het 
woningaanbod, als ook de te verwachten bevolkingstransitie, zodat het toekomstig aanbod aan 
woningen zo veel mogelijk aansluit bij de huidige en toekomstige vraag van de inwoners. 
 
Als gevolg van de in het voorgaande onder 2.1 in het kort geschetste bevolkingsontwikkeling, wordt 
in de “Woonvisie Voorne-Putten 2016 – 2020” verwacht dat er een ‘mismatch’ zal ontstaan tussen 
de woonwensen en –behoeften enerzijds en de woningvoorraad anderzijds. Herstructurering van de 
woningvoorraad wordt dan ook gezien als instrument, waarmee woningen en woonmilieu ingrijpend 
gewijzigd en verbeterd kunnen worden, wat juist in de voormalige groeikernen Nissewaard en 
Hellevoetsluis, gekenmerkt door grotere wijken met  veel eengezinswoningen, die bovendien in een 
korte periode zijn gebouwd een zware wissel zal trekken. 
 
Als belangrijkste actiepunten in de Woonvisie Voorne-Putten kunnen daarmee worden  
genoemd: 
1. De omslag van nieuwbouwplanologie naar planologie van de bestaande voorraad,  
    (herstructurering) zal hier zeer nadrukkelijk gemaakt moeten worden, waarbij het 
    de ambitie moet zijn om de nieuwbouw nog enkel in te zetten om specifieke tekorten 
    in de voorraad aan te vullen. 
2. Naast herstructurering wordt het van belang geacht om de bestaande voorraad  
    geschikter te maken onder de noemer levensloopgeschiktheid. En er zullen middelen  
    gezocht moeten worden om de bestaande voorraad ook duurzamer te maken, hetgeen  
    overigens goed gecombineerd kan worden met het levensloop bestendiger maken van 
    de voorraad. 
3. Particuliere woningeigenaren dienen gefaciliteerd te worden voor het duurzamer en  
    levensloopgeschikter maken van hun woningen (stimulerings- en blijvers leningen). 
4. De doelgroep middeninkomens en de mogelijkheden voor huisvesting van deze groep  
    dienen te worden onderzocht. 
5. Maatregelen en acties om doorstroming te bevorderen dienen te worden  
    geïnventariseerd.  
6. Ten slotte dient door city – marketing het eiland Voorne-Putten meer bekendheid  
    gegeven te worden. 
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3. Ontwikkelingen in de vraag  
 
 
 
3.1 Bevolkingsontwikkeling in perspectief 
In tabel 1 wordt de bevolkingsontwikkeling van Hellevoetsluis in historisch perspectief en in het 
perspectief van de regio Voorne – Putten weergegeven. 
 
   Tabel 1 Bevolkingsontwikkeling van de gemeenten op Voorne – Putten 1970 -2015 

 
Bron: Woonvisie Voorne – Putten 2016 – 2020 Bijlagenboek 
 
In de tabel en meer nog in de grafiek is duidelijk zichtbaar, dat de gemeenten Brielle en 
Westvoorne tot 1975 nog een aanmerkelijke groei doormaakten, maar dat deze groei na 1975 sterk 
is afgenomen. 
De gemeenten Hellevoetsluis en meer nog Nissewaard zijn echter sinds 1975 explosief gegroeid in 
bevolkingsaantal als gevolg van de aanwijzing van beide gemeenten tot groeikern, die in 1985 in 
Hellevoetsluis werd beëindigd en in 1990 in Nissewaard. 
Duidelijk zichtbaar is ook invloed hiervan op de totale ontwikkeling op Voorne-Putten. 
 
Grafiek 1 Bevolkingsontwikkeling Voorne - Putten 1970 - 2015 

 

 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016

Voorne-Putten 65.355        81.249        96.923        128.691     142.960     149.067     153.916     157.856     154.372     154.554     154.785     

Nissewaard 34.171        41.415        49.071        69.341        79.609        83.122        85.832        87.406        84.800        85.121        85.313       

Hellevoetsluis 9.653          13.199        20.095        30.950        34.728        36.688        38.358        40.176        39.756        38.883        38.634       

Brielle 11.267        14.383        15.018        15.167        15.040        15.614        15.869        16.031        15.759        16.467        16.634       

Westvoorne 10.264        12.252        12.739        13.233        13.583        13.643        13.857        14.243        14.057        14.083        14.204       
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 3.2   Natuurlijke groei en migratie 
Omdat de bevolkingsontwikkeling van grote invloed is op het te voeren beleid op het gebied van 
wonen wordt in deze paragraaf nader ingegaan op de componenten, die gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor de bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, vestiging en vertrek.  In 
tabel 2 is deze ontwikkeling weergegeven voor de periode 2001 tot en met 2015. 
 
   Tabel 2 Bevolkingsontwikkeling Hellevoetsluis 2001 t/m 2015 

 
Bron: Gemeente Hellevoetsluis afd. Publiekszaken - BZ en ROB 
 
De tabel en meer nog grafiek 2 tonen zeer nadrukkelijk de afname van het aantal geboorten en zij 
het minder sterk een toename van de sterfte: het resultaat is een steeds kleiner wordende 
natuurlijke groei, overigens een ontwikkeling, die zich al sinds het midden van de jaren ’90 
voordoet.  
 
 
   Grafiek 2 Natuurlijke groei Hellevoetsluis 2001 - 2015 

 

    
 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bev.omvang 1-1 38.966  39.096  39.734 40.237 40.176 40.073 39.736 39.724 39.824 39.756 39.739 39.442 39.086 38.920  38.883  

Geboorte 433 455 469 469 387 423 406 400 428 354 358 355 338 324 312
Sterfte -269 -287 -316 -279 -314 -268 -312 -293 -284 -320 -299 -318 -313 -269 -286
Nat.groei 164 168 153 190 73 155 94 107 144 34 59 37 25 55 26

Vestiging 1844 2158 2.041 1.703 1638 1467 1556 1563 1554 1598 1382 1375 1354 1321 1359
Vertrek 1848 1680 1.698 1.926 1825 1951 1658 1652 1564 1645 1695 1775 1495 1504 1639
Migr.saldo -4 478 343 -223 -187 -484 -102 -89 -10 -47 -313 -400 -141 -183 -280

Nat.groei 164 168 153 190 73 155 94 107 144 34 59 37 25 55 26
Migr.saldo -4 478 343 -223 -187 -484 -102 -89 -10 -47 -313 -400 -141 -183 -280
Tot.groei 160 646 496 -33 -114 -329 -8 18 134 -13 -254 -363 -116 -128 -254
Adm.corr. -30 -8 7 -28 11 -8 -53 -121 -471 -4 -43 7 -50 91 5
Bev.toename 130 638 503 -61 -103 -337 -61 -103 -337 -17 -297 -356 -166 -37 -249

Bev.omvang 31-12 39.096  39.734  40.237  40.176  40.073  39.736  39.675  39.621  39.487  39.739  39.442  39.086  38.920  38.883  38.634  

Won.toename 12 456 190 56 199 4 150 201 205 -52 46 100 33 1 35
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Dit weer betekent, dat de kwantitatieve ontwikkeling van de bevolking in toenemende mate 
bepaald wordt door vestiging in en vertrek uit de gemeente. In grafiek 3 is de ontwikkelingen 
hiervan weergegeven voor de periode 2001 – 2015. 
 
 
 
Grafiek 3 Vestiging en vertrek Hellevoetsluis 2001 - 2015 

 
 
Hoewel geconstateerd kan worden, dat het migratiepatroon een wat grillig verloop vertoont, is er in 
het geheel toch een licht dalende tendens vast te stellen in zowel vestiging en vertrek. 
Deze licht dalende tendens in de omvang van de migratie heeft er in elk geval wel toe geleid, dat 
sinds 2004 er sprake is van een vertrekoverschot, dat vooral in de periode 2004 – 2006 en in de 
periode 2011 – 2013 aanzienlijk genoemd kan worden. 
Opvallend is ook de relatief omvangrijke vestiging en het relatief beperkte vertrek in 2002 en het 
spiegelbeeld daarvan in 2006. Gelet op de woningbouwproductie in beide jaren (resp. 456 en 4 
woningen) lijkt hierin een belangrijke oorzaak te liggen, hoewel dit niet per definitie zo hoeft te 
zijn. Er dient bijvoorbeeld ook rekening gehouden te worden met het feit, dat in 2006 het azc is 
gesloten. 
 
Vervolgens is bezien in hoeverre de beide componenten van de bevolkingsontwikkeling, natuurlijke 
groei én migratie, niet alleen in zijn totaliteit van invloed zijn maar eveneens in de loop der tijd.  
Grafiek 4 laat geeft nadrukkelijk weer hoezeer de totale groei van Hellevoetsluis in de periode 2001 
- 2015 bepaald is door het vestiging – en vertrekoverschot als resultante van de migratie. Geboorten 
en sterfte zijn door hun geringe aantal nog nauwelijks van betekenis op de totale ontwikkeling.  
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Grafiek 4 Bevolkingsontwikkeling van Hellevoetsluis in de tijd 

 
 
Bij het bezien van de migratie werd al geconstateerd, dat enkele uitschieters in vestiging en 
vertrek samenhang vertoonden met  de ontwikkeling in de woningbouwproductie. Daarom zijn 
in grafiek 5 deze beide ontwikkelingen nog eens in beeld gebracht.  
 
Grafiek 5 Bevolkingsgroei en woningbouw 

 

Wanneer rekening wordt gehouden met een vertraging tussen oplevering van de woningen  
en groei van de bevolking door vestiging kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er in  
Hellevoetsluis in de periode 2001 - 2015 een zeker verband was tussen beide factoren.  
Alleen de meest recente periode vormt daar een uitzondering op.  
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Ten slotte is de migratie nog naar herkomst en bestemming bezien, allereerst naar 
verhuisbewegingen met de andere gemeenten op Voorne – Putten. 
 

Grafiek 6 Migratie met Voorne – Putten 2000 – 2013    

 
Bron: Staderegio Rotterdam; Dashboard 2013 
 
Grafiek 6 laat zien, dat Hellevoetsluis over de gehele periode 2000 – 2013 genomen, een positief  
migratiesaldo kende met alle andere gemeenten op Voorne – Putten. 
 
Uit de beperkt beschikbare gegevens over migratie naar richting, blijkt vervolgens, dat  er ook voor 
elk jaar afzonderlijk sprake was van een vestigingsoverschot met de andere gemeenten op Voorne – 
Putten. Dit weer betekent, dat het vertrekoverschot, dat Hellevoetsluis sinds 2004 kent vooral 
wordt veroorzaakt door het migratiepatroon met andere gebieden en in dit geval met Rotterdam in 
het bijzonder. 
Het vertrekoverschot dat Hellevoetsluis sinds 2004 kent,  blijkt  samen te hangen met het 
migratiepatroon van Hellevoetsluis met Rotterdam dat vanaf 2004  van een positief migratiesaldo  
omslaat naar een negatief saldo. Dit wordt bovendien niet veroorzaakt door een toenemend vertrek 
naar Rotterdam, maar met name door een dalende vestiging vanuit Rotterdam. 
Met een aanvulling in gegevens kan nader onderzoek dit al of niet verder bevestigen.  
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3.3 Bevolkingsontwikkeling kwantitatief 
In paragraaf 3.2 is uitvoerig ingegaan op de bevolkingsontwikkeling van Hellevoetsluis in de periode 
2001 – 2015, omdat deze een belangrijke basis vormt voor de te verwachten bevolkingsontwikkeling 
in de komende jaren en daarmee voor de te verwachten behoefte aan woonruimte in de toekomst. 
De te verwachten bevolkingsontwikkeling van Hellevoetsluis is gebaseerd op de Primos -prognose 
van 2015 en wordt weergegeven in tabel 3a. 
 
Tabel 3a Bevolkingsontwikkeling Hellevoetsluis 2015 -2030 

 
Bron: Primos prognose 2015 

 
Allereerst valt op, dat de daling van de totale bevolking, die zoals uit het voorgaande blijkt sinds 
2004 gaande is, zich ook in de komende 15 jaar zal voortzetten. Primos verwacht dat de bevolking 
in de komende 15 jaar nog met 1.200 personen zal afnemen, een daling van 3%. Dit geldt evenzeer 
voor geheel Voorne – Putten, zij het dat hier sprake is van gemiddeld 2,4%. 
Dit geldt echter niet voor de groep 65-75 jarigen en minder nog voor de 75-plussers. 
Deze laatste groep zal namelijk in Hellevoetsluis bijna verdubbelen en wel van 2.500 personen naar 
5000. De 65-plussers nemen bovendien met 700 personen toe. 
In duidelijk contrast hiermee is de ontwikkeling van het aantal jongeren: de groep tot 25 jaar zal 
naar verwachting in 15 jaar afnemen met bijna 1300 jongeren naar ruim 9.000 jongeren. 
Vergelijken we deze ontwikkelingen met die van geheel Voorne – Putten dan lijkt het er op dat 
ontgroening en vergrijzing zich in Hellevoetsluis in een iets hoger tempo voltrekken dan over het 
hele eiland genomen. 
 
 
Tabel 3b Bevolkingsontwikkeling Voorne - Putten 2015 -2030 

 
Bron: Primos prognose 2015 

 
 
 
 

00 - 14 jr. 15 - 25 jr. 25 - 45 jr. 45 -65 jr. 65 -75 jr. 75 jr. e.o. Totaal
2015 6.180        4.280        9.413        11.975      4.491        2.539        38.878        
2020 5.865        4.171        8.672        11.764      5.255        3.072        38.799        
2025 5.451        4.066        8.214        10.984      5.217        4.230        38.162        
2030 5.331        3.831        8.148        10.132      5.243        4.993        37.678        

00 - 14 jr. 15 - 25 jr. 25 - 45 jr. 45 -65 jr. 65 -75 jr. 75 jr. e.o. Totaal
2015 15,9 11,0 24,2 30,8 11,6 6,5 100,0
2020 15,1 10,8 22,4 30,3 13,5 7,9 99,8
2025 14,3 10,7 21,5 28,8 13,7 11,1 98,2
2030 14,1 10,2 21,6 26,9 13,9 13,3 97,0

00 - 14 jr. 15 - 25 jr. 25 - 45 jr. 45 -65 jr. 65 -75 jr. 75 jr. e.o. Totaal
2015 23.780      17.538      36.336      48.199      17.510      11.178      154.541      
2020 22.333      16.664      33.852      46.533      20.488      13.364      153.234      
2025 21.533      16.006      33.102      42.559      21.353      17.412      151.965      
2030 21.224      15.119      32.778      39.058      21.916      20.679      150.774      

00 - 14 jr. 15 - 25 jr. 25 - 45 jr. 45 -65 jr. 65 -75 jr. 75 jr. e.o. Totaal
2015 15,4 11,3 23,5 31,2 11,3 7,2 100,0
2020 14,6 10,9 22,1 30,4 13,4 8,7 99,2
2025 14,2 10,5 21,8 28,0 14,1 11,5 98,3
2030 14,1 10,0 21,7 25,9 14,5 13,7 97,6
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3.4 Bevolkingsontwikkeling naar kwaliteiten 
In Tabel 4 is naast de ontwikkeling in leeftijd van de bevolking ook de toekomstige huishouden –
grootte bezien.  
Allereerst valt op, dat in tegenstelling tot de totale bevolking, het aantal huishoudens in de 
gemeente naar verwachting nog wel zal toenemen in de komende 15 jaar. En ook hier weer in het 
bijzonder de categorie 75+ (van 1.820 naar 3.540 huish.). 
De groep van 65 tot 75 jarigen, zal in de periode tot 2020 nog iets toenemen om vervolgens te 
stabiliseren rond 3.300 huishoudens. De jongste groep huishoudens zal overigens in omvang niet of 
nauwelijks wijzigen, ook al neemt het aandeel relatief dus wel iets af. 
Wanneer naar de verwachte grootte van de huishoudens wordt gekeken, dan valt op dat er in alle 
categorieën sprake is van een zekere daling van het aantal, met uitzondering van de 
alleenstaanden: deze groep neemt in totaliteit toe van ruim 5.400 in 2015 naar bijna 6.800 in 2030. 
Deze groei komt volledig voor rekening van de drie oudste leeftijdscategorieën vanaf 45 jaar, maar 
in het bijzonder voor rekening van categorieën 65 jaar en meer nog 75 jaar en ouder.  
 
 Tabel 4 Ontwikkeling van huishoudens in Hellevoetsluis 2015 – 2030 

 
Bron: Primos prognose 2015 
 
Deze ontwikkeling kan van grote betekenis zijn voor het te voeren beleid op het gebied van wonen 
als ook voor het sociale domein: de woningbehoefte en dus de vraag naar specifieke woonruimte zal 
aanmerkelijk veranderen maar evenzeer is aandacht nodig voor het individuele welzijn van inwoners 
(vereenzaming) en gemeenschapsvorming.  
 

 

 

Leeftijd 15 - 25 jr.25 - 45 jr. 45 -65 jr. 65 -75 jr. 75 jr. e.o. Totaal Leeftijd 15 - 25 jr.25 - 45 jr. 45 -65 jr. 65 -75 jr. 75 jr. e.o. Totaal
Huish. Huish.

1. 261       1.422    1.710    974       1.055    5.422    1. 2           8           10         6           6           31         
  1+ 30         524       644       63         34         1.295      1+ 0           3           4           0           0           8           

2. 93         814       2.244    1.714    705       5.570    2. 1           5           13         10         4           32         
2+ 29         2.249    2.481    131       25         4.915    2+ 0           13         14         1           0           29         
Ov. 11         16         6           4           2           39         Ov. 0           0           0           0           0           0           

Totaal 424       5.025    7.085    2.886    1.821    17.241  Totaal 2           29         41         17         11         100       

2020 %
Leeftijd 15 - 25 jr.25 - 45 jr. 45 -65 jr. 65 -75 jr. 75 jr. e.o. Totaal Leeftijd 15 - 25 jr.25 - 45 jr. 45 -65 jr. 65 -75 jr. 75 jr. e.o. Totaal
Huish. Huish.

1. 261       1.232    1.998    1.219    1.273    5.983    1. 1           7           11         7           7           34         
  1+ 30         439       614       63         30         1.176      1+ 0           2           3           0           0           7           

2. 98         782       2.027    1.908    820       5.635    2. 1           4           11         11         5           32         
2+ 39         2.209    2.340    191       36         4.815    2+ 0           13         13         1           0           27         
Ov. 8           25         8           3           1           45         Ov. 0           0           0           0           0           0           

Totaal 436       4.687    6.987    3.384    2.160    17.654  Totaal 2           27         40         19         12         100       

2025 %
Leeftijd 15 - 25 jr.25 - 45 jr. 45 -65 jr. 65 -75 jr. 75 jr. e.o. Totaal Leeftijd 15 - 25 jr.25 - 45 jr. 45 -65 jr. 65 -75 jr. 75 jr. e.o. Totaal
Huish. Huish.

1. 249       1.095    2.084    1.260    1.718    6.406    1. 1           6           12         7           10         36         
  1+ 24         407       577       47         43         1.098      1+ 0           2           3           0           0           6           

2. 94         688       1.845    1.803    1.126    5.556    2. 1           4           10         10         6           31         
2+ 48         2.251    2.063    215       66         4.643    2+ 0           13         12         1           0           26         
Ov. 4           27         10         2           2           45         Ov. 0           0           0           0           0           0           

Totaal 419       4.468    6.579    3.327    2.955    17.748  Totaal 2           25         37         19         17         100       

2030 %
Leeftijd 15 - 25 jr.25 - 45 jr. 45 -65 jr. 65 -75 jr. 75 jr. e.o. Totaal Leeftijd 15 - 25 jr.25 - 45 jr. 45 -65 jr. 65 -75 jr. 75 jr. e.o. Totaal
Huish. Huish.

1. 249       1.040    2.039    1.351    2.104    6.783    1. 1           6           11         8           12         38         
  1+ 30         377       526       54         44         1.031      1+ 0           2           3           0           0           6           

2. 79         597       1.685    1.723    1.290    5.374    2. 0           3           9           10         7           30         
2+ 54         2.418    1.799    205       102       4.578    2+ 0           14         10         1           1           26         
Ov. 5           36         10         3           -        54         Ov. 0           0           0           0           -        0           

Totaal 417       4.468    6.059    3.336    3.540    17.820  Totaal 2           25         34         19         20         100       
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 4. Kwaliteiten van de voorraad 
4.1 Ontwikkeling van de woningvoorraad naar financieringswijze  
In tabel 5 is de ontwikkeling van de huur- en koopwoningvoorraad van Hellevoetsluis weergegeven. 
Daarbij is aandacht gegeven aan de ontwikkeling sinds 2000, aangezien de verhouding in huur- en 
koopwoningen landelijk, maar zeker ook in Hellevoetsluis aanzienlijk is gewijzigd. 
 
 Tabel 5 Woningvoorraad naar financieringswijze 

 
Bron: Gemeente Hellevoetsluis, afd. ROB 

 
Ondanks dat in de periode van 15 jaar nog bijna 500 huurwoningen zijn gebouwd, is het totaal aan 
huurwoningen toch met 386 woningen afgenomen door de verkoop van 873 voormalige 
huurwoningen. Hiervan waren er 538 eigendom van de corporatie(s) en waren dit 335 woningen van 
de beleggers (voormalige premiehuurwoningen).  
 
  Grafiek 7 Ontwikkeling in huur en koop  

          
Ook voor de komende periode dient er rekening mee te worden gehouden, dat zowel de corporatie 
als de voormalige beleggers (veelal pensioenfondsen) nog woningen zullen verkopen. Het aantal te 
verkopen woningen, dat in de afspraken met Maasdelta en kopers van de woningen is overeen -
gekomen bedraagt nog 364 woningen. Het betreft hier – naast de helft van 2 flats in het complex 
Parnassialaan - duurdere sociale huurwoningen in complexen, waar al langer een verkoop -
bestemming op rust. Verwacht mag worden, dat beleggers nog ca. 280 voormalige huurwoningen 
zullen verkopen. Er van uitgaande (op basis van verkopen in het verleden)  dat de verkoop in de 
komende 15 jaar daadwerkelijk zal plaatshebben, zal de verhouding tussen huur en koop in 2030 
daarmee nog weer verder wijzigen. In grafiek 8 wordt hier op vooruitgelopen. 
Het totale aandeel sociale huur bedraagt dan 4625 woningen. 
  
     Grafiek 8 Verwachte ontwikkeling in huur en koop  

   

2000 % 2005 % 2010 % 2015 %
Huurw. 6.397          41       6.122          38       6.085          36       6.011          35
Koopw. 9.111          59       10.100        62       10.896        64       11.098        65
Totaal 15.508        100     16.222        100     16.981        100     17.109        100
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4.2 Woningvoorraad naar woningtypen per 1-1-2015 
Omdat in de huidige ontwikkelingen de woningkenmerken een steeds belangrijkere rol zullen 
gaan spelen in het voorzien in de woonbehoefte én in de mogelijkheid om ook langer in de woning 
te kunnen blijven wonen, is in deze paragraaf ook het woningtype van de voorraad in Hellevoetsluis 
bezien.  
 
    Tabel 6 Woningvoorraad naar woningtype 

   
   Bron: Gemeente Hellevoetsluis, afd. ROB 
 
Als de voorraad naar type wordt bezien (tabel 6 en grafiek 9), dan valt allereerst het grote aandeel 
eengezinswoningen op. Dit is (deels) nog een gevolg van de bouw gedurende de groeikernperiode, 
waar het een taakstelling betrof om vooral gezinnen te huisvesten uit de Rotterdamse stads- 
vernieuwingsgebieden. In de beide groeikernwijken wordt het beeld dan ook in grote mate 
gedomineerd door eengezinswoningen, en dan vooral de 4 en 5 kamer eengezinswoningen.  
Voor ruim een kwart wordt de voorraad gevormd door appartementen, waarvan bijna 20% door 
appartementen met lift.   
 

Grafiek 9 Woningvoorraad naar woningtype 

         
 
Een geheel ander beeld ontstaat er echter, wanneer de woningtypen worden verdeeld over de 
financieringswijzen. Dan wordt duidelijk zichtbaar dat de huursector wordt gedomineerd door de 
appartementen (55%) en de koopsector door de eengezinswoning (64%). 
In hoeverre dit nog wijzigt door verkoop van huurwoningen, als ook door de nieuwbouw zal in een 
later stadium worden bezien (hfst. 5). 
 
Grafiek 10 Woningvoorraad naar financieringswijze en woningtype 

     
  

Meergezinswon. Eengezinswon. Totaal
App.z.lift App.m.lift Eengez.rij 2/1 kap Vrijst.

Huurwon. 1052 2232 2644 61 22 6011
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4.3 Woningvoorraad naar woonmilieu per 1-1-2015 
Zowel provincie als de voormalige stadsregio Rotterdam achtten het van belang dat er een 
evenwicht zou worden nagestreefd in vraag en aanbod van verschillende woonmilieus in de regio. 
Bij gebrek aan een eenduidig vocabulaire betreffende woonmilieus heeft de stadsregio Rotterdam 
daartoe allereerst het bureau Zandbelt&vandenBerg opdracht gegeven een gemeenschappelijke taal 
te ontwikkelen, die de vele verschillende indelingen in woonmilieus met elkaar vergelijkbaar 
maakte: de Rosetta-methode. 
Hellevoetsluis, overeenkomstig de Rosetta-methode ingedeeld naar woonmilieus, levert het 
volgende beeld op (tabel 7).  
 
Tabel 7 Woningvoorraad naar woonmilieu 

 
Bron: Gemeente Hellevoetsluis, afd. ROB 
 
Als eerste valt natuurlijk op het geheel ontbreken van stedelijke woonmilieus, wat natuurlijk niet 
bijzonder is in kernen van zo’n 40.000 inwoners. Deze woonmilieus komen alleen voor in kernen als 
Spijkenisse en natuurlijk in het meer centrale deel van de stadsregio Rotterdam. 
Wel bijzonder is het voorkomen van het landelijke en dorpse woonmilieu in Hellevoetsluis en meer 
nog op Voorne –Putten, wat de stadsregio als uniek beschouwt binnen haar grenzen. Ook de 
aanwezigheid van het sub-urbaan – exclusieve woonmilieu (in Vesting en Weer Gors) mag als 
bijzonderheid worden gezien. 
Maar bovenal vraagt het aandeel sub-urbaan – grondgebonden woningen met 86% van de totale 
voorraad aandacht voor het realiseren van een aantrekkelijk woonmilieu, zeker daar waar dit voor 
ruim 60% ook nog eens bestaat uit rijen eengezinswoningen. 
 
 

Landelijk Dorps Suburbaan Stedelijk Totaal
Buurt Won. type Sub.Excl. Sub.gr.geb. Sub.comp. Sted. Rust. Sted. Levd. Totaal
Buitengebied Meergezins

Eengez. rij
Halfvrijstaand 2 2
Vrijstaand 227 227

t Lange Land Meergezins
Eengez. rij
Halfvrijstaand
Vrijstaand 62 62

N'hoorn Meergezins 35 35
Eengez. rij 248 248
Halfvrijstaand 70 70
Vrijstaand 124 124

Vesting + Meergezins 346 346
Weer Gors Eengez. rij 198 198

Halfvrijstaand 12 12
Vrijstaand 155 155

Ov. H'sluis Meergezins 3287 3287
Eengez. rij 9149 9149
Halfvrijstaand 1500 1500
Vrijstaand 856 856

Centrum + Meergezins 715 715
Tolhoeck Eengez. rij 111 111

Halfvrijstaand 12 12
Vrijstaand

Totaal Meergezins 0 35 346 3287 715 4383
Eengez. rij 0 248 198 9149 111 9706
Halfvrijstaand 2 70 12 1500 12 1596
Vrijstaand 289 124 155 856 0 1424

Tot. H'sluis Totaal 291 477 711 14792 838 0 0 17109
in % 2 3 4 86 5 0 0 100
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In tabel 8 en grafiek 11 wordt dit nog eens verduidelijkt, door een vergelijking met de regio Voorne 
–Putten als geheel. 
 
Tabel 8 Woonmilieus in Hellevoetsluis en Voorne - Putten 

 
Bron: Gemeente Hellevoetsluis, afd. ROB en Woonvisie Voorne – Putten 2016 -2020 Bijlagenboek 

 
 
 
Grafiek 11 Woningvoorraad naar woonmilieu H’ sluis en Voorne- Putten 

 
 
  

Landelijk Dorps Suburbaan Stedelijk Totaal
Sub.Excl. Sub.gr.geb. Sub.comp. Sted. Rust. Sted. Levd. Totaal

Gem. H'sluis 291 477 711 14792 838 0 0 17109
in % 2 3 4 86 5 0 0 100
Voorne-Putten 1422 13977 3223 37855 10573 2321 572 69943
in % 2 20 5 54 15 3 1 100
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4.4 Wonen voor specifieke doelgroepen 
 
4.4.1 Starters en alleenstaanden 
In vervolg op de Woonvisie Hellevoetsluis 2008 – 2015 hebben Maasdelta – Hellevoetsluis en de 
gemeente in 2008  prestatie–afspraken vastgelegd in de vorm van een Maatschappelijk Investering -
Programma (MIP). In het MIP hebben partijen onder meer afgesproken om een gezamenlijk 
onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het vergroten van de 
kansen van starters op de woningmarkt.  
Dit onderzoek is in de vorm van de nota “De Hellevoetse starter in beeld” in 2010 uitgevoerd. 
Op basis van het woonwensenonderzoek, dat in het kader van deze nota is uitgevoerd, blijkt dat de 
meeste starters (68%) in Hellevoetsluis willen blijven wonen. 
Een belangrijk deel (40%) van de starters wil een eengezins rijwoning of hoekwoning, gevolgd door 
een meergezinswoning (30%).  Bij de meeste starters is de animo voor een woning met één 
slaapkamer niet groot (5%) maar gaat de voorkeur uit naar een woning met 2 of 3 slaapkamers. 
Onderzoekers concluderen, dat de wensen van starters ‘niet onrealistisch’ zijn, omdat blijkt dat 
de starters rekening houden met hun financiële mogelijkheden. 
Ten tijde van het onderzoek kende Hellevoetsluis 358 bereikbare huurwoningen, waarvan 210 
woningen ook specifiek gelabeld waren voor starters of jongeren. De slaagkans voor de 
woningzoekenden tot 23 jaar bedroeg eind 2009 3,5 tot 4% en de wachttijd voor de jongeren in 
deze leeftijdscategorie bedroeg ongeveer 2,5 jaar, wat door de onderzoekers als een normale 
wachttijd wordt aangemerkt, vergeleken met de gemiddelde wachttijd in andere Nederlandse 
gemeenten. 
Per 1 januari 2015 bedroeg het aantal bereikbare huurwoningen voor starters nog 310 woningen.  
Uit het RIGO – onderzoek naar schaarste onder de huurwoningen, dat in januari 2015 is uitgevoerd,  
blijkt de slaagkans voor de categorie jongeren tot 23 jaar nog steeds 3,5% te zijn en de benodigde 
wachttijd 2,0 jaar (zie ook 4.5.2). 
In het onderzoek naar starters wordt ook geconcludeerd, dat er in de koopsector amper aanbod is 
onder de €150.000,- en dat het dan ook bijna onmogelijk is voor (alleenwonende) starters om 
zonder hulp een koopwoning te bemachtigen. Eind 2009 bedroeg het aantal te koop aangeboden 
woningen tot dat bedrag slechts 5 woningen. Inmiddels is dankzij de prijsontwikkelingen op de 
koopwoningmarkt dat aantal toegenomen tot 50 woningen, zowel in eengezinswoningen (33) als 
appartementen(17), in grootte variërend van 2 tot 5 kamerwoningen. Hoewel de condities voor het 
verkrijgen van een hypotheek in de afgelopen jaren zeker zijn aangescherpt, liggen hier toch 
ruimere mogelijkheden voor ‘de eerste woning’. 
Ook in de daarop volgende categorie koopwoningen, namelijk van € 150.000,- tot € 175.000,- is een 
forse toename te zien van het aanbod, nl van 49 woningen in 2009 naar 177 woningen in 2016, 
terwijl het totale aanbod aan koopwoningen per 1 april 2016 (590)  slechts 60 woningen hoger ligt 
dan dat in 2009 (532).  
Hoewel het niet correct is om het - als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen - groeiend 
aantal alleenstaanden – onder de zelfde noemer te bezien als de starters, moet worden 
geconcludeerd, dat deze categorie vanwege inkomen en woonwensen toch voor een belangrijk deel 
is aangewezen op dezelfde type en grootte aan woningen als de starters. Het fenomeen van een 
toenemend aantal ‘singles’ is echter nog relatief nieuw en daarom zijn er nog weinig harde 
gegevens over de ontwikkelingen in de vraag van deze groep bekend. Kijkend naar de 
bevolkingsontwikkeling, zal deze categorie echter wel steeds meer aandacht vragen. 
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4.4.2 Middelduur 
Een eveneens relatief ‘nieuwe’ groep betreft de zogenaamde midden - inkomens, de woning- 
zoekenden met een inkomen (van meer dan € 34.911,- tot € 46.423,-) waardoor deze nog nauwelijks 
in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en dus aangewezen zijn op een vrije sector 
huurwoning of op een koopwoning. Voor een deel van de groep is door inkomen, leeftijd of voorkeur 
een koopwoning geen alternatief en zijn zij geheel afhankelijk van de voorraad vrije sector 
huurwoningen. 
Naast nog een aantal huurwoningen van de institutionele beleggers kende Hellevoetsluis op  
1 januari 2015 nog 310 huurwoningen in de vrije sector, waarvan 210 eengezinswoningen. De 
beleggershuurwoningen kunnen niet worden beschouwd als beschikbaar komend voor de midden – 
inkomens, aangezien het hier gaat om veelal versnipperd bezit, dat bij mutatie verkocht wordt.  
In hoeverre de woningvoorraad van 310 vrije sector woningen voldoende is en ook zal blijven om de 
groep midden – inkomens te huisvesten kan nog niet concreet worden bepaald, aangezien 
inschrijven bij de ‘sociale verhuurders’ niet zinvol wordt geacht en er geen ander ‘loket’ zichtbaar 
is, waar gegadigden terecht kunnen. Wel is inmiddels meer algemeen bekend dat van doorstroming 
nauwelijks sprake is. Op lokaal niveau zijn hier maatregelen op zijn plaats. 
 
 
4.4.3  Senioren 
Als gevolg van een qua leeftijd nogal afwijkende demografische structuur verwachtte het Cos in het 
Volkshuisvestingsplan Hellevoetsluis van 1997 “dat de gemeente rond het jaar 2010 te maken zou 
krijgen met een vergrijzingsgolf van een omvang, die waarschijnlijk in Nederland zijn gelijke niet 
kent”.   
In het licht hiervan werd voorgesteld om in het tekort aan service -woningen te voorzien door de 
bouw van 600 ‘service -woningen’ en nog eens in te zetten op het realiseren van 400 extra 
woningen, geschikt voor ouderen.  
Met de bijna 700 woningen, die hiervan inmiddels door nieuwbouw en verbouw (liftbijplaatsing) zijn 
gerealiseerd kent Hellevoetsluis op 1 januari 2015 ruim 3.300 voor senioren geschikte woningen. 
Bovendien waren er nog eens 311 plaatsen in de verzorging (Rozenhoek en Voornesteyn) en 150 
verpleeghuisplaatsen (Grootenhoek, Torenhoeve en Polaris). Zoals bekend zijn in 2015 de 81 
plaatsen in Voornesteyn buiten gebruik gesteld, en zijn hier nieuwe plannen voor in voorbereiding 
(zie ook 5.2). 
 
 
Tabel 9: Voor senioren geschikte woningen in Hellevoetsluis 

 
Bron: Gemeente Hellevoetsluis, afd. ROB 

 
 
 
 
 
  

2015 Niet specifiek Specifiek Tehuizen
P.0tr 0-tr Tot. P.0tr 0-tr Tot. Verz. Verpl. Tot.

Huurw. 128 594 722 78 1552 1630 161 150 311
Koopw. 70 888 958 0 8 8 0
Totaal 198 1482 1680 78 1560 1638 161 150 311
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4.5 Ontwikkeling van de woningmarkt 
 
4.5.1 Ontwikkeling in de verkoop 
De gevolgen van de recessie voor de woningmarkt zijn uiteraard ook niet voorbij gegaan aan de 
woningmarkt van Voorne – Putten en die van Hellevoetsluis in het bijzonder. 
Waar vóór 2008 gemiddeld steeds ca. 450 woningen te koop stonden is dit sinds dat jaar fors 
opgelopen met een piek in 2013 toen in Hellevoetsluis ca. 800 koopwoningen op de markt werden 
aangeboden. 
Inmiddels is dit aantal weer gedaald naar zo’n 590 woningen, 5,2% van de totale voorraad 
koopwoningen.  In de regio bedroegen deze percentages resp. 3,4% in Nissewaard, 6,7% in Brielle  
en 7% in Westvoorne. 
In 2015 zijn in Hellevoetsluis 388 woningen verkocht, variërend van € 99.900,- tot € 695.000,- met 
een gemiddelde verkooptijd van 13,6 maanden. Overigens had de woning van € 695.000,- daarbij 
een verkooptijd van 2 maanden. 
De leegstand van woningen is eveneens afgenomen en wel in zijn totaliteit van 533 in 2013 (3,1%) 
naar 417 op 1 april 2016 (2,4%). 
Geconcludeerd kan worden, dat ook in Hellevoetsluis de koopwoningmarkt weer aantrekt, maar  
dat dit herstel nog niet heeft geleid tot een volledig vergelijkbare situatie als voor 2008.  
 
 
     Grafiek 12 Ontwikkeling van te koop staande woningen in Hellevoetsluis 

     
     Bron: Funda en Gemeente Hellevoetsluis: “Woningmarkt”. 
 
4.5.2 Ontwikkeling verhuur en wachttijden 
Ten slotte wordt hier nog kort ingegaan op ontwikkelingen in de huurmarkt omdat deze zeker in het 
licht van nieuwe kaders van groot belang kunnen zijn voor het hiervoor te voeren beleid. 
Met het oog op de Huisvestingswet 2014 en de Verordening Woonruimtebemiddeling 2015, moeten 
gemeenten in het kader van de woonruimteverdeling schaarste-gebieden aanwijzen. 
Daarom heeft het RIGO in 2014 onderzoek gedaan naar schaarste op de huurwoningmarkt in de regio 
Rotterdam door de wachttijden (in jaren) te bepalen voor diverse categorieën woningzoekenden 
(met uitzondering van de zgn. voorzorg-inschrijvingen). 
In tabel 13 wordt de ‘schaarste’ voor Hellevoetsluis weergegeven in de vorm van wachttijden en 
wordt deze vergeleken met de situatie in enkele qua historie (groeikern, Vinex locatie) 
vergelijkbare gemeenten.  
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Tabel 10 wachttijden bij verhuringen 2010 – sept. 2014 

 
x = onvoldoende waarnemingen 
Bron: RIGO - Research & Advies: schaarste in de regio Rotterdam  
 
Allereerst valt op, dat de langste wachttijden in Hellevoetsluis voor een huurwoning,  woning -
zoekenden in de leeftijdscategorieën 18 tot 23 jaar en 23 tot 30 jaar betreffen: resp. 2 en 2,5 jaar 
wachten. 
Ook de wachttijd voor woningzoekenden in de secundaire doelgroep van beleid bedraagt nog meer 
dan 2 jaar. Ten slotte kan er nog op worden gewezen, dat de wachttijd voor een woning in het 
algemeen korter wordt naarmate het huishouden groter wordt en naarmate men ouder wordt.  
Vergelijking met andere groeikernen in de omgeving leert echter wel dat de wachttijden in 
Hellevoetsluis zeer acceptabel zijn, wat overigens onder de paragraaf ‘starters’ ook al werd 
geconstateerd. Het gebeurt dan ook regelmatig, dat woningen, ook die voor starters, meerdere 
malen moeten worden aangeboden, alvorens daadwerkelijk tot verhuur kan worden overgegaan.  
Deze situatie heeft ook zijn weerslag op de aanvragen voor een urgentie: in 2015 zijn 99 aanvragen 
voor een urgentie gedaan, waarvan er in totaal 25 weer zijn ingetrokken, onder meer in verband 
met toewijzing van een woning op de ‘reguliere’ woningmarkt. Met nog 11 afgewezen urgentie-
aanvragen en 2 vervallen urgenties, zijn uiteindelijk 61 aanvragen gehonoreerd. Voor zover mogelijk 
zijn deze urgenties ook binnen de termijn uitgevoerd. 
Deze ontwikkelingen zijn dan ook aanleiding geweest voor de gemeentebesturen op Voorne - Putten 
om, in overleg met de verhuurders, te besluiten in het kader van de woonruimteverdeling 
vooralsnog geen schaarste –gebieden te benoemen. 
 

Huishoudengrootte 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5+ pers.
Hellevoetsluis 1,6 1,0 0,7 0,5 x

Spijkenisse 1,0 1,3 1,4 2,3 3,2
Barendrecht 3,8 3,6 4,0 4,8 x
Capelle a/d Ijssel 2,3 1,9 1,5 1,4 1,6

Leeftijd 18 tot 23 jaar 23 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar 45 tot 65 jaar 65 jaar e.o.
Hellevoetsluis 2,0 2,5 0,9 0,7 0,3

Spijkenisse 1,8 2,5 1,8 0,5 0,8
Barendrecht x 4,6 5,2 3,0 2,3
Capelle a/d Ijssel 1,8 2,9 2,0 1,2 0,9

Inkomen prim. doelgr. sec. doelgr. middenink. hogere ink.
Hellevoetsluis 1,2 2,1 x x

Spijkenisse 1,3 1,0 0,6 1,8
Barendrecht 3,6 4,2 3,3 x
Capelle a/d Ijssel 2,0 2,2 2,2 2,8

Herkomst lokaal regionaal buiten regio buitenl.
Hellevoetsluis 1,7 1,0 0,2 x

Spijkenisse 1,4 1,4 0,5 x
Barendrecht 3,4 5,2 3,6 x
Capelle a/d Ijssel 2,1 2,1 1,5 1,3
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5. Vraag en aanbod  
 
 
5.1 Kwantitatief 
Vooral als gevolg van de bevolkingsontwikkelingen, zoals geschetst in hoofdstuk 3, is er een nieuwe 
situatie ontstaan op de woningmarkt in Nederland, in de regio Rijnmond en op Voorne – Putten in 
het bijzonder. Gemeenten zijn steeds meer in staat om de eigen behoefte aan woningen ook binnen 
de eigen grenzen op te vangen en de noodzaak tot het realiseren van grote uitleg-locaties ‘in de 
polder’ wordt daarmee minder. De planologie, gericht op het realiseren van nieuwbouw gaat 
daarmee steeds meer plaats maken voor de planologie van de bestaande voorraad. 
Om te voorkomen, dat nog grote aantallen nieuwe woningen in uitleglocaties worden gerealiseerd, 
terwijl elders het aanbod aan woningen de vraag gaat overtreffen is daarom ook door de provincie 
Zuid - Holland een woningbehoefteraming opgesteld en wordt deze 3 – jaarlijks geactualiseerd en 
worden nieuwbouwplannen getoetst aan de ladder van duurzame verstedelijking, een methodiek, 
die ontleend is aan de SER-methodiek om overschotten op het gebied van kantoren en bedrijven 
tegen te gaan. 
 
De woningbehoefteberekening bestaat uit een woningbehoefteraming (WBR) en bevolkingsprognose 
(BP) en een woningmarktverkenning. De woningmarktverkenning geeft meer het kwalitatieve kader. 
Voor de periode 2015 – 2030 zijn de woningbehoefteraming en de bevolkingsprognose (van 2013) 
door de provincie voor Voorne – Putten als volgt vastgesteld. 
 
Tabel 11 Gewenste toename woningvoorraad 

 
Bron: Staat van Zuid – Holland en Woningbehoefteraming 2013 
 
Woningbehoefteraming en bevolkingsprognose vormen gezamenlijk de onder- en bovengrens van een 
bandbreedte, waarbinnen de woningbouwproductie moet plaatsvinden.  
Het regionaal woningbouwprogramma moet passen binnen de regionale bandbreedte. Uitgangspunt 
is bovendien dat op lokale schaal elke gemeente binnen haar lokale bandbreedte dient te blijven. 
De plancapaciteit is voor de eerstkomende jaren (2015 – 2020 en voorlopig 2020 – 2025) in de 
Woning Markt Afspraken en de Woonvisie Voorne – Putten 2016 - 2020 aangepast en ter goedkeuring 
aan Provinciale Staten gestuurd, die er inmiddels ook mee ingestemd heeft. Op basis van nieuwe 
gegevens van de provincie zal dit onderdeel periodiek worden herijkt. De eerstvolgende 
woningbehoefteraming vindt nog in 2016 plaats. 
 
Voor Hellevoetsluis betekent de huidige raming, dat het woningbouwprogramma voor de periode 
2015 – 2020 ten minste 375 woningen moet bedragen (om de eigen bevolking te voorzien) en ten 
hoogste 535 woningen. 
 

Gemeente Voorraad WBR BP WBR BP WBR BP
01-01-2015     2015 t/m 2019     2020 t/m 2024      2025 t/m 2029

Brielle 7.591             324 554 119 167 -134 -95

Hellevoetsluis 17.109          535 374 381 404 94 88

Nissewaard 38.633          1022 851 525 763 -99 365

Westvoorne 6.610             81 399 -7 12 -151 -115

Voorne - Putten 69.943          1962 2178 1018 1346 -290 243
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5.2 Geschikt wonen 
Wellicht nog meer dan de inwoners voorzien van voldoende – maar niet te veel – woningen, zal in de 
komende jaren het voorzien van de inwoners in het juiste type woning de uitdaging bij uitstek 
worden. Immers wanneer ontgroening, individualisering en vergrijzing sleutelbegrippen gaan worden 
in de komende bevolkingsontwikkeling zal dit zijn weerslag hebben op de gewenste woningvoorraad. 
 
In het voorgaande is geconstateerd, dat de wachttijd voor de jongste categorieën nog 2 tot 2,5 jaar 
bedraagt, waarmee de vraag gesteld kan worden of hier niet extra in moet worden voorzien. De 
bevolkingsprognose echter voorziet in een jaarlijkse daling van het aantal jongeren met gemiddeld 
bijna 100 jongeren per jaar, een ontwikkeling die overigens nu al zichtbaar is op basisscholen en - 
nog beperkt -  in het voortgezet onderwijs. Uitbreiding van het aantal starterwoningen ligt daarmee 
– zeker gezien de hoge investeringskosten – minder voor de hand. 
 
De individualisering lijkt nog geen uitgesproken voorkeur voor een bepaald woningtype te veroor -
zaken. Enerzijds is er de vraag naar appartementen (gemak en veiligheid) anderzijds evenzeer de 
vraag naar eengezinswoningen. Wel lijkt het middensegment in woninggrootte aan populariteit te 
winnen ten koste van enerzijds de 1 en 2-kamerwoningen en anderzijds de 5- en meer kamers. 
 
Waarschijnlijk gaat de vergrijzing nog de grootste uitdaging vormen in de planologie van de 
bestaande voorraad. 
Met het scheiden van wonen en zorg immers, betekent dit allereerst dat specifieke verzorging -
complexen omgebouwd zullen moeten worden naar of enerzijds meer beschermd wonen of 
anderzijds vervangen moeten worden door zelfstandig maar verzorgd of beschut wonen.  
 
In de 2e plaats zal ook het huidige aanbod aan voor senioren geschikte – zelfstandige - woningen 
moeten worden bezien, aangezien de woonwensen van de nieuwe generatie senioren nadrukkelijk 
verschilt van de vraag in het verleden. Ook de financiële situatie van veel senioren is duidelijk 
anders geworden en behoort een steeds grotere groep tot de zogenaamde midden – inkomens, 
terwijl in de voorraad voor senioren geschikte woningen juist nog 90% van huurwoningen een sociale 
huurwoning betreft. 
 
In de 3e plaats woont een deel van de toekomstige generatie senioren nu nog in een vaak grote 
eengezinswoning, maar zal op den duur behoefte gaan krijgen aan een meer voor de leeftijd 
aangepaste woning. De alternatieven zijn dan of verhuizen naar meer geschikte woning, die er 
mogelijk nu nog niet is terwijl de omvang van deze groep nog onbekend is en er vaak ook nog geen 
duidelijk beeld bestaat van de woonwensen. Alternatief is dan het aanpassen van de bestaande 
woning of in bepaalde gevallen kan herstructurering van de buurt noodzakelijk worden. 
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5.3 Duurzaamheid 
 
Beleidsvisie duurzaamheid en milieu 2014 – 2020 
Op 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad de “Beleidsvisie duurzaamheid en milieu 2014 – 2020” 
vastgesteld.  
Het doel van het gemeentelijk duurzaamheidbeleid is het “inzetten op een duurzaam wonen, 
werken en recreëren in de gemeente Hellevoetsluis”. Het begrip duurzaamheid refereert aan een 
ontwikkeling die in evenwicht is met wat de omgeving te bieden heeft, lokaal, mondiaal, nu maar 
ook in de toekomst. Bij een duurzame ontwikkeling zijn ecologische, economische en sociale 
waarden in evenwicht.  
Binnen de Beleidsvisie duurzaamheid en milieu worden de volgende duurzaamheidaspecten 
gedefinieerd: 
• Sociale aspecten: Participatie en samenwerking en Kennisdeling en innovatie. 
• Milieuaspecten: Geluid, Luchtkwaliteit & geur, (Externe) veiligheid, Bodem, Water,  

Groen & ecologie, Energie & materialen, Afval & grondstoffen. 
• Economische aspecten: Duurzaam inkopen en aanbesteden, Werkgelegenheid,  

duurzame mobiliteit, Duurzame verdienmodellen. 
 
Per duurzaamheidsaspect zijn hoofddoelstellingen geformuleerd die per duurzaamheidthema zijn 
uitgewerkt in specifieke doelstellingen. Per thema zijn projecten geformuleerd tot het jaar 2020.  
 
Voor wat betreft duurzaam wonen, kan het volgende worden opgemerkt. Als gevolg van de 
aanwijzing tot groeikern is de woningvoorraad van Hellevoetsluis relatief jong. Slechts 14% van de 
totale voorraad is gebouwd in de periode vóór 1970 en 61% in de periode van 1970 tot 1990, 
waarmee een kwart van de voorraad nog in de afgelopen 25 jaar is gerealiseerd. 
De energie-labels van de gemeente Hellevoetsluis zijn weergegeven in figuur 1.  
 
Figuur 1: Energie-labels gemeente Hellevoetsluis 
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Wanneer we kijken naar het energielabel van een willekeurige doorsnee van de koopsector, dan is 
de relatief jonge leeftijd van de woningvoorraad eveneens terug te zien: in onderstaande grafiek 
wordt het aandeel woningen per energieklasse weergegeven van de gedurende de laatste 5 jaren 
in verkoop geweest zijnde woningen: 
 
Grafiek 13 Percentages (verkochte) koopwoningen naar energielabel 

 
 
Wel dient opgemerkt te worden dat de gegevens zijn gebaseerd op een mix van zowel het 
definitieve label (bij verkoop) als ook, waar een definitief label nog ontbreekt, het voorlopig 
energielabel. 
Het overwegend ‘groene’ karakter van de woningvoorraad neemt niet weg, dat er op een aantal 
locaties nog energetische slagen gemaakt kunnen worden. Zo bedraagt het aandeel woningen van 
vóór 1970 in de wijk Nieuw-Helvoet nog 36% en in de wijk Nieuwenhoorn zelfs nog 60%.  
In de huursector hebben gemeenten en corporaties een convenant afgesloten om in de periode 
tot 2025 het gemiddeld energielabel van de huursector met 2 niveaus te verhogen.  
Het energiezuiniger maken van de woningen kan ook bijdragen aan een verlaging van de (totale)  
woonlasten. 
 
 
5.4 Betaalbaarheid 
Belangrijk onderdeel van de ambitie van deze woonvisie is het voor alle inwoners van de gemeente 
voorzien in een betaalbare woning, passend bij de financiële mogelijkheden. 
Allereerst gaat het daarbij om de huishoudens met lage inkomens, de doelgroep van beleid voor 
woningcorporaties. Zoals al in hoofdstuk 4 weergegeven bedraagt het aantal sociale huurwoningen, 
‘specifiek’ bestemd voor deze doelgroep van beleid in Hellevoetsluis momenteel nog ruim 4900 
woningen, waarmee het aanbod voor deze doelgroep nog in redelijk evenwicht is met de vraag. 
Het besluit van de grootste sociale verhuurder in Hellevoetsluis om de huurprijzen voor 2016 met 
enkel het inflatiepercentage te verhogen is dan ook een goede bijdrage in het beheersen van de 
betaalbaarheid. 
Echter zullen nog een beperkt aantal huurwoningen verkocht worden als vervolg op eerder 
gemaakte afspraken. Bovendien zijn de uiteindelijke effecten van splitsing van de voorraad in Daeb 
en niet-Daeb, de huursombenadering, tijdelijke huurcontracten, herbestemming van woningen of 
eventuele herstructurering nog niet volledig in beeld. Monitoring van de totale voorraad (sociale) 
huurwoningen in de gemeente met een onderverdeling naar verschillende prijsklassen, zal daarom 
meer dan voorheen noodzakelijk zijn. Hiertoe wordt op dit moment dan ook een eerste aanzet 
gedaan.  
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Tabel 12 Indeling van huurwoningen naar prijsklassen per 31-12-2015 

 
*= voorlopige aantallen 
 
  

Overzicht huurwoningen Hellevoetsluis naar prijsklasse

Socale huurw.                    Middeldure huurw.               Tot.
Verhuurder Won.type Goedkp Betaalb. Duur tot laag hoog

403,06    618,24    710,68    850,00    1.000,00  
Maasdelta eengezins 63            1.038       689          210          4              2.004     

meergez. 238          2.243       149          33           -           2.663     
subtotaal 301          3.281       838          243          4              4.667     

Woonzorg eengez. 12            20            32          
meergez. -           245          53            -          -           298        
subtotaal -           257          73            -          -           330        

Mooiland eengez. -         
meergez. 9              99            26            12           -           146        
subtotaal 9              99            26            12           -           146        

Vestia eengez. -         
meergez. -           77            7              -          -           84          
subtotaal -           77            7              -          -           84          

Amvest* eengez. -         
meergez. -           -           -           41           13            54          
subtotaal -           -           -           41           13            54          

H'sluis Tot eengez. 63            1.050       709          210          4              2.036     
meergez. 247          2.664       235          86           13            3.245     

Totaal 310          3.714       944          296          17            5.281     
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5.5 Specifieke doelgroepen 
In het voorgaande zijn verschillende doelgroepen en ook specifieke woningen voor doelgroepen aan 
de orde gekomen. Twee nog relatief nieuwe groepen mogen in dit overzicht niet ontbreken.  
 
5.5.1 Arbeidsmigranten 
Vooral als gevolg van de werkzaamheden, verbonden met de aanleg van Maasvlakte 2 heeft er de 
afgelopen jaren een relatief forse instroom van arbeidsmigranten op Voorne-Putten plaats 
gevonden. Om zicht te krijgen op de aantallen gevestigde migranten en om een zekere regie te 
kunnen voeren op de huisvesting ervan, hebben de gemeenten op Voorne-Putten in 2012 
gezamenlijk een “uitvoeringsbesluit kamerverhuur” vastgesteld, waarmee de verhuur van 
particuliere woningen aan arbeidsmigranten beter gewaarborgd zou kunnen worden. 
Het besluit is in 2013 geëvalueerd en met ingang van 1 januari 2014 is een beperkte wijziging in 
werking getreden. Omdat vervolgens uit de jurisprudentie bleek, dat voor kamerverhuur van 
woningen ook een omgevingsvergunning vereist was, is in juli 2015 de regeling integraal opgenomen 
in het zogenaamde Kruimelgevallenbeleid.  
Met het voltooien van de aanleg van de 1e fase van Maasvlakte 2 is op Voorne-Putten de huisvesting 
van arbeidsmigranten merkbaar afgenomen. Dit kan worden afgeleid uit het aantal inschrijvingen in 
de basisregistraties als ook uit het aantal aanvragen voor een vergunning. De verhuur van het aantal 
woningen is fors afgenomen en de woningen worden weer te koop gezet en ook daadwerkelijk 
verkocht.  
Ook is uit de ontwikkeling van het aantal arbeidsmigranten gebleken, dat migranten hun huisvesting 
realiseren binnen een redelijk aanvaardbare woon - werkafstand, waardoor de ontwikkeling van het 
aantal arbeidsmigranten in belangrijke mate bepaald wordt door de ontwikkeling van de werk -
gelegenheid op Europoort en Maasvlakte. Aangezien het hierbij momenteel vooral gaat om 
arbeidskrachten, die voor korte tijd verblijven, wordt verwacht dat deze in de komende tijd 
gehuisvest kunnen worden in de al aanwezige voorraad woningen voor kamerverhuur. 
 
5.5.2 Vergunninghouders 
Hoewel als specifieke doelgroep op de woningmarkt niet nieuw, maar naar herkomst zeker een 
nieuwe doelgroep betreft de vluchtelingenstroom, die sinds enkele jaren in Europa een nieuw 
bestaan hoopt op te bouwen: vluchtelingen voor het oorlogsgeweld in vooral Syrië en omgeving. 
Door deze toenemende stroom van asielzoekers ligt hier een nieuwe taak voor wat betreft het 
huisvesten van degenen, die een verblijfsvergunning krijgen. 
Voor de huisvesting van de houders van een verblijfsvergunning heeft de gemeente een taakstelling 
gekregen van 46 te huisvesten vergunninghouders in het 1e halfjaar van 2016. Voor geheel 2016 
wordt een taakstelling verwacht van ca. 100 vergunninghouders.  
Verwacht wordt dat de ca. 25 hiervoor benodigde woningen gevonden kunnen worden in het regulier 
vrijkomend aanbod aan huurwoningen. 
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6. Opgave voor de komende jaren 
 
 
6.1 Opgave in de woningvoorraad 
Gelet op de te verwachten bevolkingsontwikkeling in Nederland is het rijks- en provinciaal beleid 
met betrekking tot wonen er op gericht, dat nog voldoende woningen worden gebouwd, maar dat 
leegstand moet worden voorkomen.  
Vertaald naar de lokale situatie, betekent dit dat op de korte termijn (tot 2020) in Hellevoetsluis 
nog jaarlijks ten minste ca. 80 woningen aan de voorraad moeten worden toegevoegd om de eigen  
bevolking te blijven huisvesten en maximaal 107 woningen per jaar. Voor de gemeente zal het 
daarbij ook van groot belang zijn om ten minste het minimum aantal van 80 woningen te realiseren. 
Rekening houdend met een afnemende vraag moet voor de periode ná 2020 bovendien rekening 
worden gehouden met een ook verdere afname van de woningbouwproductie. 
 
Omdat sprake is van een te verwachten bevolkingstransitie, waardoor ook de samenstelling van de 
bevolking gaat wijzigen, zal de beperkte woningbouwproductie ontoereikend worden om deze 
wijzigingen in de bevolking op te vangen.  
 
Daarom zal met bewoners gekeken moet worden hoe de huidige woning waar nodig en mogelijk kan 
worden aangepast zodat sprake blijft van een “geschikte woning – passend bij de levensfase en de 
wensen met betrekking tot woning en woonmilieu”. De bewoners daarbij faciliteren door het geven 
van informatie en zo mogelijk door het verstrekken van zgn. stimulerings- en blijvers-leningen is 
daarbij dringend gewenst. 
 
In de 2e plaats geldt dit eveneens voor Verenigingen van Eigenaren bij het in veel gevallen 
toegankelijk maken van appartementencomplexen. Ook hier kunnen stimuleringsleningen voor VvE’s 
een goede oplossing bieden. 
 
Waar het aanpassen van woningen en appartement complexen onvoldoende blijkt te zijn voor de 
groeiende vraag naar ‘senior-proof wonen’, zullen vervolgens als 3e stap de mogelijkheden moeten 
worden onderzocht van herstructurering van sommige delen van de voorraad. Door middel van 
wijkontwikkelingsplannen, kan per wijk en dus ook gefaseerd worden bezien in hoeverre een zekere 
herstructurering vraag en aanbod weer in een beter evenwicht kan brengen.  
 
Tegelijk met de ingrepen in de woningvoorraad kunnen echter ook de mogelijkheden van door -
stroming van specifieke groepen nader worden onderzocht en waar nodig verbeterd. Momenteel 
wordt vanuit de rijksoverheid vooral naar maatregelen gezocht, die bijdragen aan “betaalbaar 
wonen – passend bij de financiële mogelijkheden en wensen”. Het bevorderen van het wonen in 
(middel-dure) woningen door de midden -inkomens komt dan al snel in beeld. Het is echter in dat 
geval van belang dat enerzijds de doelgroep bekend is en dat ook de woonwensen bekend zijn, en 
er anderzijds ook woningen beschikbaar zijn en komen, die daarbij passend zijn. Doorstroming kan 
bevorderen dat bijvoorbeeld midden -inkomens passender kunnen wonen en tegelijkertijd aan het 
einde van de verhuisketen meer starterswoningen beschikbaar komen.  
In dit verband wordt aanbevolen om ook de midden -inkomens, die willen doorstromen, beter te 
faciliteren en dit waar nodig ook te doen in combinatie met het aanpassen van de woningvoorraad 
aan de veranderende samenleving. Het creëren van ten minste een meldpunt, waar informatie over 
en weer kan worden uitgewisseld is daarbij van essentieel belang.  
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Daarmee kan dan ook kritisch naar de nieuwbouwproductie gekeken worden vanuit de vraag in 
hoeverre deze de bestaande tekorten (voor bepaalde doelgroepen) aan specifieke woningen 
(bijvoorbeeld voor bepaalde inkomens) kan opvullen.  
Tabel 16 geeft de voorgenomen toevoegingen aan de woningvoorraad tot 2020 weer.  
 
Tabel 13 Geplande woningbouwproductie 2016 – 2020     

 
Bron: Gemeente Hellevoetsluis, afd. ROB 2016 
 
Uit het overzicht van voorgenomen woningbouw valt af te lezen, dat in elk geval een aantal locaties 
de mogelijkheid biedt voor het realiseren van middel-dure huur of koopwoningen, die bovendien 
‘senior-proof’ kunnen zijn: te noemen zijn Groote Dok Oost – fase 2, Hoofdwacht, Kanaalzone – 
Veerhaven, Kanaalzone – Centrumgebied, Kop Oostdijk en Helvoet.  
 
 
6.2 Naar een meer voor senioren geschikte  voorraad 
Wanneer gesproken wordt over de voor senioren geschikte woningvoorraad, dan dienen hier enkele 
verschillende categorieën in te worden onderscheiden, variërend in de mate van behoefte aan zorg. 
Het nieuwe overheidsbeleid van extramuralisering is daarbij van grote invloed op de in de toekomst 
aangeboden vormen van zorg. 
 
Beschermd wonen 
Zo zal in de Hellevoetse situatie dit nieuwe beleid leiden tot een verdere afbouw van het aantal 
plaatsen waar lichte zorg (‘verzorging’) geboden wordt, wat een afbouw van het verzorgingshuis 
Voornesteyn gaat inhouden als ook de omzetting van verzorgingsplaatsen in de Rozenhoek. 
Momenteel wordt zo de haalbaarheid onderzocht om de (81) verzorgingsplaatsen in Voornesteyn, 
plaats te laten maken voor ca. 45 woningen met ‘zware zorg’ (verpleeghuiszorg) volgens het 
concept “Hart van Hellevoet”, zoals in Nissewaard het Hart van Groenewoud is gerealiseerd.  
Daarnaast is er het voornemen om de capaciteit van verpleeghuis Grootenhoek verder af te bouwen 
en zal de Rozenhoek omgezet worden van 51 naar 82 plaatsen voor zware zorg. 
 
 

Planning woningproductie gemeente Hellevoetsluis 2016 - 2020

5-jaars totalen 5-jaars totalen 2015 tot en met 2019
Voorraad 01-01 17109
Behoefte vlgns WBR 2013 535
Netto productie periode 534
Netto productie per jaar gemiddeld 107
Voorraad 31-12 periode 17643

Naam wijk / buurt Naam project 2015 2016 2017 2018 2019
Vesting Groote Dok Oost, Fase 2* 20
Vesting Hoofdwacht 15
Nieuwenhoorn Dorpsweg 10
De Struyten Hart van Hellevoet 45
Boomgaard Boomgaard 20 30
Kanaalzicht Kanaalzone - Molshoek 34 20 36 35 10
Kanaalzicht Kanaalzone - Veerhaven 28 30
Centrumgebied - Oost Kanaalzone - Centrumgebied 30 30
Tolhoeck Kop Oostdijk 31 45
Schrijversbuurt Genestetlaan (Jan Greshoffstraat) 9
Schrijversbuurt Jacq Perkstraat 8
Nieuw-Helvoet Helvoet/Lekkerkerk 22 23
Wijken Overige Locatieverbeteringen 2 20
Hellevoetsluis Totale woningbouwproductie 34 20 120 191 188

Toevoegingen 2
Onttrekkingen + sloop -1 -5 -5 -5 -5

Hellevoetsluis Netto  woningbouwproductie 35 15 115 186 183

Hellevoetsluis Woningvoorraad per 31-12 17144 17159 17274 17460 17643
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Geschikt wonen 
Onder geschikt wonen worden woningen verstaan waar het woonprogramma op dezelfde verdieping 
ligt en die ook traploos toegankelijk zijn, of eengezinswoningen, die met aanpassingen (zoals 
traplift) geschikt te maken zijn. 
Als gevolg van de in 1997 in het volkshuisvestingsplan verwachte vergrijzingsgolf kent Hellevoetsluis 
en relatief groot aantal van deze woningen, deels gebouwd in grotere complexen (Evertsenstaete,  
en complexen in Den Bonsen Hoek en Ravense Hoek) deels ook gerealiseerd door aanpassing van al 
bestaande woningen (bijvoorbeeld lift - bijplaatsing). 
De verwachting is dan ook dat de ruim 3000 voor senioren geschikte woningen vooralsnog in 
kwantitatief opzicht voldoende zijn voor de door Tympaan berekende vraag van ruim 2500 huis –
houdens naar geschikt en verzorgd wonen in 2020. Wel dient onderzoek verricht te worden naar de 
vraag in hoeverre het huidige aanbod niet alleen passend is, maar ook voldoet aan de woonwensen 
van de senioren, aangezien de wensen van een nieuwe generatie senioren en ook de financiële 
mogelijkheden nadrukkelijk verschillen van die in het verleden.  
 
  
6.3 Duurzaamheid  bevorderen 
In de beleidsvisie “Duurzaamheid en milieu 2014 – 2020” zijn specifieke doelstellingen op genomen 
voor de verduurzaming van zowel de bestaande woningvoorraad als nieuwbouw.  
 
Bestaande bouw 
De specifieke doelstellingen voor de verduurzaming van de bestaande bouw is het verbeteren van 
het energielabel van een gemiddeld label D naar een label B. 
Om de doelstelling met betrekking tot de bestaande bouw te realiseren is er in samenspraak met de 
gemeenten van de voormalige stadsregio een regionaal energieloket “de woonwijzerwinkel” 
opgericht en worden er wijkgerichte acties uitgevoerd om woningeigenaren en VvE’s te stimuleren 
energiebesparende maatregelen te nemen. De mogelijkheid om dit te ondersteunen met een 
stimuleringslening wordt verder onderzocht.  
 
Nieuwbouw 
Bij nieuwbouw zal uitvoering worden gegeven aan het convenant “verbeteren energieprestatie 
nieuwbouw” dat door alle gemeenten van de voormalige stadsregio is ondertekend. Dit betekent dat 
voor woningbouwlocaties van meer dan 50 woningen een energievisie zal worden opgesteld om te 
kijken naar de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie. Bij de energievisie wordt 
gebruik gemaakt van de “Trias Energetica”. De "Trias Energetica" bestaat uit de volgende drie 
stappen: 
• Beperken energievraag  
• Inzetten van duurzame energiebronnen om energie op te wekken  
• Inzetten van efficiënte technieken bij gebruik eindige energiebronnen  
 
Bij planvorming wordt de “GPR stedenbouw en gebouw” toegepast. De GPR stedenbouw en GPR 
gebouw geven inzicht in de duurzaamheidprestatie van respectievelijk een stedenbouwkundig plan 
of een gebouw. Op stedenbouwkundig niveau wordt gestreefd naar een totaalscore van 7,5. Op 
gebouwniveau wordt gestreefd naar een score van 8 op het thema energie en een totaal score van 
7,5. De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van omgevingsvergunningen zal getoetst worden op de 
bouwvloer.  Aan initiatiefnemers zullen de criteria voor duurzame sloop standaard onder de 
aandacht worden gebracht. 
Bovendien zullen voorwaarden moeten worden ontwikkeld met betrekking tot klimaat – adaptief 
bouwen, waarmee rekening wordt gehouden met klimaatveranderingen zoals hitte en extreme 
neerslag. 
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6.4 Betaalbaarheid in stand houden 
 
In door de gemeente Rotterdam gepresenteerde “Feitenkaart van aandachts-groepen in het 
volkshuisvestingsbeleid’, is de zogeheten ‘doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid’ ofwel het 
aantal huishoudens met een inkomen waarmee recht op huurtoeslag mogelijk is voor Hellevoetsluis 
berekend op 4.460 huishoudens in 2013.  
Zoals in hoofdstuk 5 al werd aangegeven, bedraagt het aantal sociale huurwoningen in Hellevoet -
sluis op dit moment nog ruim 4.900 woningen. Wanneer rekening wordt gehouden met een 
percentage scheefwoners, maar eveneens met een deel van de huishoudens, dat qua inkomen tot de 
doelgroep van beleid behoort, maar die in een koopwoning wonen wordt hier geconcludeerd, dat 
vraag en aanbod binnen de sociale sector nog redelijk in evenwicht zijn. 
Wel dient er rekening mee te worden gehouden, dat er in de komende 15 jaren nog ca. 300 ‘sociale’ 
huurwoningen zullen worden verkocht. De uiteindelijke totale voorraad sociale huur komt dan uit op 
ca. 4.600 won. 
In het nieuwe ondernemingsplan “Goed wonen betaalbaar houden” wil de Maasdelta Groep ‘ook de 
komende jaren samen met de huurders, gemeenten en maatschappelijke organisaties, zorgen voor 
voldoende duurzame en betaalbare woningen’. Maasdelta wil zich daarbij vooral richten op het 
verbeteren en beheren van de bestaande voorraad.  
Van gemeentewege kan dit speerpunt uit het beleid van de verhuurder worden onderschreven, maar 
het wordt daarbij wel als een eerste vereiste gezien dat het totale aanbod sociale huur verdeeld 
naar de verschillende prijscategorieën jaarlijks gemonitord wordt. 
 
Anderzijds zullen er van gemeentewege ook nadrukkelijker voorwaarden gesteld moeten worden 
aan markt- conforme prijzen van nieuwbouw koopwoningen, zodat deze ook bereikbaar blijven voor 
de betreffende doelgroepen en op deze manier doorstroming daadwerkelijk op gang kan komen.  
 
 
6.5 Specifieke doelgroepen 
 
6.5.1 Huisvesting van vergunninghouders 
Door de toenemende stroom asielzoekers is de taakstelling voor wat betreft huisvesting van mensen 
met een verblijfsvergunning toegenomen. Het tijdig huisvesten van vergunninghouders en de 
spreiding er van binnen de gemeente, verdienen daarom beide in de komende periode aandacht. 
Wel is het de verwachting, zoals in het voorgaande al aangegeven, dat de taakstelling van ca. 25 
woningen, die de gemeente daarbij heeft gekregen, kan worden opgevangen in het regulier 
vrijkomend aanbod. 
 
De invoering van de zogenaamde ‘passendheidstoets’ sinds 1 januari 2016 zal de huisvesting van 
vergunninghouders echter bemoeilijken. Woningcorporaties moeten voortaan ten minste 95 procent 
van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning toewijzen onder de aftoppingsgrenzen. Als 
gevolg hiervan kunnen vergunninghouders, in afwachting van hun gezinshereniging, niet altijd meer 
direct in een eengezinswoning worden gehuisvest. Het inrichten van enkele zogenaamde 
doorstroomwoningen waarin vergunninghouders gezamenlijk een duurdere woning delen in 
afwachting van hun gezinshereniging kan hier mogelijk een oplossing voor bieden.  
 
De passendheidstoets voert ook de druk op de goedkopere woningen op. Een mogelijk neveneffect 
van de invoering van de passendheidstoets is een zekere aggregatie van vergunninghouders in 
buurten waar goedkopere sociale huurwoningen gelegen zijn. Spreiding van vergunninghouders 
binnen de gemeente is echter gewenst. 
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6.5.2 Huisvesting van kwetsbare doelgroepen 
Kwetsbare doelgroepen zijn in deze: 
- inwoners die te maken krijgen met huisuitzetting bij huurschuld en/of woonoverlast; 
- inwoners die dakloos zijn maar vanwege wachtlijsten niet terecht kunnen in de opvang; 
- mensen die thuisloos zijn en daarom niet in aanmerking komen voor een plek in de 

maatschappelijke opvang, maar ook (nog) niet in aanmerking komen voor een huurwoning; 
- mensen in detentie, beschermd wonen, vrouwenopvang of maatschappelijke opvang die niet 

kunnen uitstromen omdat zij (nog) niet in aanmerking komen voor een huurwoning; 
- jongeren die niet meer thuis wonen maar ook niet in staat zijn om (direct) geheel 

zelfstandig te wonen omdat zij behoefte hebben aan enige vorm van begeleiding en 
toezicht. 

 
Momenteel stagneert vaak de doorstroom van kwetsbare doelgroepen vanuit een instelling voor 
beschermd wonen of vanuit maatschappelijke opvang doordat er niet aan de criteria kan worden 
voldaan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Hierdoor blijven deze personen  
te lang in een maatschappelijke voorziening zitten, terwijl wordt ingeschat dat ze ook in een 
zelfstandige woning (met ondersteuning) goed zouden kunnen functioneren.  
Eventueel kan er door middel van een pilot met gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeente, 
woningcorporatie en zorgaanbieders een mogelijkheid gevonden worden om reguliere huisvesting te 
realiseren. 
 
Een andere optie voor het verminderen van de restricties voor sociale huurwoningen voor kwetsbare 
doelgroepen is een ‘Convenant Maatschappelijke Terugkeer’. Doel van dit convenant is dat wanneer 
iemand is uitgezet bij de ene wooncorporatie deze persoon bij een andere deelnemende corporatie 
alsnog een kans krijgt om in te stromen. Zorgaanbieders maken bij dit convenant onderling 
afspraken over het voortzetten van de begeleiding. 
 
Door afspraken  tussen gemeente en woningcorporatie te maken over tijdige melding van 
(financiële) problematiek en daardoor over tijdige ondersteuning (vanuit onder andere de lokale 
zorgnetwerken), kan er naar worden gestreefd om  huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
De Jongeren Foyer Hellevoetsluis (JFH), ten slotte, wordt afgebouwd en het concept eindigt op  
31-12-2017.  In de JFH wonen jongeren tussen de 18 en 23 jaar die graag zelfstandig willen wonen, 
maar daarbij nog wel steun nodig hebben. Met de beëindiging van het concept zullen er over de 
reguliere huisvesting van deze kwetsbare groep afspraken gemaakt moeten worden over de 
woonplek en woonomgeving  en de wijze van begeleiden. Daarnaast zullen er afspraken gemaakt 
moeten worden over woonzorgconcepten voor kwetsbare jongeren.  
 
Tabel 14  Gegevens kwetsbare doelgroepen Hellevoetsluis 

 
Bron: Gemeente Hellevoetsluis, afd. Saleza 
 

soort opvang Personen H'sluis Wachtlijst H'sluis Totale wachtlijst

Volwassenopvang 5 6 46
Vrouwenopvang 0 1 7
Jongerenopvang 1 0 13

Ex-detentie (2015) 24 8 huisv.probl.
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6.6 Leefbaarheid  en veiligheid verbeteren 
Bij het wonen gaat het niet alleen om de woning zelf, maar is de leefbaarheid en veiligheid van de 
woonomgeving en de onderlinge relatie tussen (buurt)bewoners net zozeer van belang. Samen met 
de inwoners, woningcorporaties en andere maatschappelijke partners is het daarom belangrijk om 
de leefbaarheid in Hellevoetsluis te verbeteren. 
 
De gemeente Hellevoetsluis en haar partners in het wijkbeheer, waaronder Maasdelta, bevorderen 
de fysieke leefbaarheid door middel van integrale buurtvernieuwingsprojecten. De 
leefbaarheidsmonitor (Lemon) wordt gebruikt om de ontwikkeling van de leefbaarheid in 
Hellevoetsluis te volgen en mede op basis hiervan vindt selectie van buurten voor vernieuwing 
plaats. In de buurtaanpak worden buurtbewoners nadrukkelijk betrokken bij de planvorming.  
 
De gemeente vindt het daarnaast belangrijk dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten om contact op 
te bouwen. Het hebben van contact is belangrijk voor het individuele welzijn van inwoners, maar 
ook voor de gemeenschapsvorming in zijn geheel. Het is daarom belangrijk dat er in Hellevoetsluis 
voldoende ontmoetingspunten zijn waar inwoners met elkaar in contact kunnen treden en ook 
activiteiten met elkaar kunnen ontplooien. Dit zal gaan plaatsvinden in samenwerking met onze 
welzijnspartners en de woningcorporatie.  
 
Wanneer er sprake is van een verstoord contact tussen buurtbewoners kan ‘buurtbemiddeling’ 
worden ingeschakeld. In dit project, dat gefinancierd wordt door de gemeente Hellevoetsluis en 
Maasdelta, treden getrainde vrijwilligers bemiddelend op bij conflicten tussen buren. Het kan 
daarbij gaan om overlast door harde muziek of om overlast als gevolg van een afwijkend leefritme. 
 
 
 
  



37 
 

 
7. Samenvatting en actieprogramma 
 
7.1 Samenvatting 
Er is sinds 2004 sprake van een zekere daling van de bevolking van Hellevoetsluis. Deze daling moet 
allereerst worden toegeschreven aan het omslaan van een vestigingsoverschot in een vertrek - 
overschot, vooral met de regio Rotterdam. 
Maar hiernaast dient er ook rekening mee te worden gehouden, dat Hellevoetsluis onderdeel is van 
de regio Voorne-Putten, waar evenals in de Hoekse Waard en Goeree – Overflakkee de gevolgen van 
de verwachte bevolkingsdaling in Nederland zichtbaar worden. 
En omdat er sprake is van een bevolkingstransitie, waarbij ontgroening,  gezinsverdunning en 
vergrijzing  kernbegrippen zijn, heeft deze ontwikkeling niet alleen gevolgen voor de woning- 
voorraad in zijn totaliteit maar meer nog voor de gewenste samenstelling van die woningvoorraad: 
de vraag naar starterwoningen zal afnemen, de vraag naar woningen geschikt voor senioren zal 
toenemen, als ook de vraag naar ‘kleinere’ woningen. 
En aangezien een woningvoorraad nooit levensloopbestendig is, betekent dit in toenemende mate 
een mismatch  tussen vraag en aanbod. Daarmee staan we op Voorne-Putten en dus ook in 
Hellevoetsluis ‘aan de vooravond’ van een noodzakelijke transformatie van de woningvoorraad. 
Maar wil een dergelijke transformatie kans van slagen hebben zal er eerst een omslag moeten 
plaatsvinden van nieuwbouwplanologie naar een planologie van de bestaande voorraad, waarbij de 
nieuwbouw dan nog enkel fungeert als aanvulling op gesignaleerde tekorten.  

 
 

7.2 Actieprogramma 
 
Woningvoorraad  
-  Woningbouwprogramma jaarlijks kwantitatief en kwalitatief toetsen en zo nodig aanpassen 

aan woningbehoefteraming. Daarbij inzet richten op het daadwerkelijk realiseren van 500 
woningen in de periode tot 2020 en 400 woningen in de periode 2020 tot 2025. 
Daarbij dient er rekening te worden gehouden met het feit, dat nog in 2016 een nieuwe 
woningbehoefteraming en bevolkingsprognose zullen worden vastgesteld. 

 
- Door middel van het opstellen van wijkontwikkelingsplannen dan wel omgevingsplannen,  

zal de woningvoorraad ook kritisch doorgelicht moeten worden op wijk en buurtniveau en 
bezien moeten worden waar herstructurering wenselijk of nodig is.  
   

- Om gemaakte afspraken met bewoners en met verhuurders na te komen wordt voorgesteld 
om het verkoopprogramma van nog 364 huurwoningen, zoals dat met verschillende partijen 
is overeengekomen, te handhaven. Voor bewoners ontstaat hierdoor een redelijk stabiele 
wijk, voor verhuurders biedt dit de mogelijkheid om de betaalbaarheid van de resterende 
huurwoningen in stand te houden. 

 
- De nieuwbouw van woningen zo veel mogelijk inzetten voor woningen waarmee nog 

(kwalitatieve) tekorten in de bestaande voorraad kunnen worden ingevuld.  
 

- In samenwerking met andere gemeenten en corporaties werkzaam in de regio een plan 
opstellen voor de marketing van Voorne-Putten. 
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Voor senioren meer geschikte voorraad 
- Allereerst is het van belang om nadere uitwerking en uitvoering te geven aan het beleid  

met betrekking tot wonen–met-zorg. 
 
- Vervolgens dient de bestaande voorraad geschikte woningen geanalyseerd te worden op 

toekomstbestendigheid (duurzaamheid, betaalbaarheid en senior-proof zijn) in het algemeen 
en op  de mogelijkheden tot het eventueel meer senior-proof maken, tot verduurzaming en 
waar nodig tot herstructurering. 

- Eigenaren van voor senioren geschikte koopwoningen faciliteren om woningen aan te passen 
op toekomst bestendigheid (d.m.v. blijvers-leningen) waar mogelijk in combinatie met 
duurzaamheid. 

 
Duurzaamheid 
- Bij de bestaande bouw de individuele eigenaren van koopwoningen en de VvE’s faciliteren 

om woningen aan te passen op duurzaamheid (d.m.v. stimuleringsleningen), waar mogelijk 
in combinatie met toekomstbestendigheid. 

 
- Bij planvorming toepassen van de GPR stedebouw en de GPR gebouw, waardoor inzicht 

wordt verkregen in de duurzaamheidsprestatie. 
  
- In de nieuwbouw uitvoering geven aan het convenant “verbeteren energieprestatie 

nieuwbouw”, waarbij voor woningbouwlocaties van meer dan 50 woningen een energievisie 
dient te worden opgesteld. 

 
- Er zullen voorwaarden moeten worden ontwikkeld met betrekking tot klimaat – adaptief 

bouwen, waarmee rekening wordt gehouden met klimaatveranderingen zoals hitte en 
extreme neerslag. 

 
Betaalbaarheid 
- In overleg met verhuurders de betaalbaarheid in de sociale voorraad jaarlijks monitoren en 

waar mogelijk handhaven ten einde passend te kunnen blijven toewijzen. 
 

- In beeld brengen van de vraag en het aanbod middel-dure woningen, en het inventariseren 
van de noodzaak en mogelijkheden tot het (ver-) bouwen van woningen voor deze 
doelgroep. Het creëren van een (digitaal) meldpunt, waar informatie over en weer kan 
worden uitgewisseld is daarbij van belang.  
 

- Inventariseren van maatregelen tot bevordering van de doorstroming. Mogelijk kan hierbij 
aansluiting worden gezocht bij het meldpunt voor vraag en aanbod van middel-dure 
woningen. 

   
- Gezien het feit, dat het aanbod huurwoningen voor jongeren met het oog op de 

noodzakelijke investeringen nauwelijks te vergroten is, via doorstroming meer woningen vrij 
maken en de koopsector faciliteren met startersleningen. 
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De sociale component 
Op basis van de woonvisie Hellevoetsluis 2016 – 2020 kunnen afspraken worden gemaakt met 
verhuurders, waarbij de volgende aspecten aan de orde komen: 
 
- Het tijdig huisvesten van vergunninghouders, de spreiding van vergunninghouders binnen de 

gemeente, en het onderzoeken van de mogelijkheid tot het instellen van doorstroom -
woningen. 

- De taakstelling statushouders vooralsnog opvangen in bestaande sociale voorraad, maar 
jaarlijks monitoren. 

 
 

- Een voldoende aanbod aan betaalbare wooneenheden voor kwetsbare doelgroepen. 
-  Verlagen van de beperkingen voor kwetsbare doelgroepen om in aanmerking te kunnen 

komen voor een sociale huurwoning, eventueel door middel van een gezamenlijke pilot en 
een convenant maatschappelijke terugkeer. 

- Voorkomen huisuitzettingen door onderlinge afspraken over tijdige melding van huur -
achterstanden en andere problematiek. 

-  Met de beëindiging van het concept Jongeren Foyer Hellevoetsluis zullen er over de   
   reguliere huisvesting van deze kwetsbare groep afspraken moeten worden gemaakt over de  

 locatie en woonomgeving  en de wijze van begeleiden. Daarnaast zullen er afspraken 
 gemaakt moeten worden over woonzorgconcepten voor kwetsbare jongeren.  

 
 

-  Gezamenlijke (projectmatige) inzet op de fysieke leefbaarheid en versterken sociale cohesie  
   en of bewonersparticipatie via het wijkbeheer, onder meer door middel van de  

 buurtaanpak. 
-  Gemeente en woningcorporatie dragen zorg voor de inzet van buurtbemiddeling bij 

 verstoord contact tussen buren/buurtbewoners. 
- Er dienen in Hellevoetsluis voldoende ontmoetingspunten te zijn waar inwoners met elkaar  
 in contact kunnen treden en ook activiteiten met elkaar kunnen ontplooien. 
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